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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11

Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa
Št. 97/2004
Ob-9610/04
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper.
2. Naslov naročnika: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/664-64-21, faks
664-64-20, e-mail: dolores.grizon@koper.si.
3. Vrsta gradenj, ki bo predvideno naročena v naslednjih 12 mesecih: izgradnja
neprofitnih stanovanj na območju št. 2
ureditvenega območja ZN Nad Dolinsko
v Kopru:
– objekti 8-9 s pripadajočo zunanjo ureditvijo,
– objekt nivojskega parkiranja s 55 parkirnimi mesti.
4. Kraj gradnje: Koper.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila, če je določen: junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Pooblaščeni inženiring, Plan Invest d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Darjo Reščič, univ. dipl. inž.
grad., tel. 05/630-81-26, faks 05/630-81-28,
e-mail: planinvest@siol.net.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 4. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 182/04
Ob-9618/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: nakup medicinskih plinov v
Kliničnem centru Ljubljana.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
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6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 351-05-16/2004
Ob-9653/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izvedba gradbeno obrtniških
in instalacijskih del – finalizacija vzhodnega trakta objekta bivše vojašnice na
Roški cesti v Ljubljani za potrebe Arhiva
Republike Slovenije.
4. Kraj dobave: bivša vojašnica na Roški
cesti v Ljubljani.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Servis
skupnih služb Vlade RS, Sektor za javna
naročila, faks 01/478-18-78.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 435-03-14/2003
Ob-10127/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje premoženja
in premoženjskih interesov za potrebe
državnih organov.
4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma april, maj.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, Breda Kosec, 01/478-18-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: isto kot v točki 6.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
14. 4. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 12/2004
Ob-9886/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojnoizobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: izgradnja ca. od 70 do 150
lokalnih računalniških omrežij na vzgojnoizobraževalnih zavodih v RS s pripadajočo aktivno opremo.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Trg
Osvobodilne fronte 13, Janez Čač, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-32, e-mail:
janez.cac@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izbrani izvajalec bo
za vsak vzgojnoizobraževalni zavod sklenil tristransko pogodbo, pri čemer bo del
sredstev financiran s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, preostanek pa s
strani vzgojnoizobraževalnega zavoda, pri
katerem bodo izvedena dela izgradnje lokalnega računalniškega omrežja.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 11/2004
Ob-9887/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v
svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojnoizobraževalnih zavodov v Republiki
Sloveniji za potrebe vzgojnoizobraževalnih
zavodov.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme v predvidenih okvirnih količinah: od 4500 do 6000
osebnih računalnikov z monitorji, od 350
do 500 prenosnih računalnikov, od 270
do 400 digitalnih fotoaparatov, od 300 do
450 projektorjev, od 35 do 60 mrežnih tiskalnikov in od 20 do 40 kompletov opreme za videokonference.
4. Kraj dobave: vzgojnoizobraževalni zavodi na območju Republike Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Trg
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Osvobodilne fronte 13, Janez Čač, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-32, e-mail:
janez.cac@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izbrani dobavitelj bo za
vsak vzgojnoizobraževalni zavod sklenil
tristransko pogodbo, pri čemer bo del sredstev (okvirno 60%) financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v januarju
in februarju 2005, preostanek pa v istem
obdobju s strani vzgojnoizobraževalnega
zavoda, ki mu bo dobavljena oprema. Predvideni datum dobave opreme je avgust-september 2004.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 2004 ob 12. uri – seminar 2 centralne
stavbe Kliničnega centra.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, katera mora veljati
do 12. 10. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik priloži v ponudbi za dokazovanje pogojev od 1-9 notarsko overjeno
nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z listinami v
skladu s točko 4.3. Splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v originalu
ali notarsko overjeni kopiji:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
8. da je ekonomsko-finančno sposoben;
9. da bo ravnal skladno s 5. in 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99
in 64/01);
ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10- 15;
10a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10b) navedba tehničnega osebja – pooblaščenih sreviserjev, ki bodo zadolženi
za servisiranje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja, ne glede na to, ali sta zaposlena pri
ponudniku ali pa ima le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim servisom,
10c) ponudnik mora zagotoviti preventivno vzdrževanje, takojšnje srevisiranje v
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Št.

Ob-10130/04
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. Naslov naročnika: Vitomarci 71, 2255
Vitomarci.
3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja osnovne šole Sv.
Andraž z vrtcem in telovadnico.
4. Kraj dobave: Vitomarci.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj, junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Občina
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Jožef
Kocuvan, tel. 02/758-95-30.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 4. 2003.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 5020-8/2004-1
Ob-10131/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, po pooblastilih na podlagi
določbe 22. člena ZJN-1.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,
1000 Ljubljana, mateja.trtnik@gov.si, tel.
01/241-76-00, faks 01/241-76-04.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: oddaja naročila blaga po
omejenem postopku za dobavo naslednjih
predmetov javnih naročil:
– dilatacijski material,
– laboratorijski material,
– obvezilni material,
– infuzijski in transfuzijski sistemi,
– RTG filmi,
– katetri,
– endopreteze; srčne, sklepne,
– pacemakerji,
– dializni material,
– zdravila.
4. Kraj dobave: lokacija dobave bo določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: MZ
– Projekt skupnih nabav v zdravstvu, Štefanova 3 (5. nadstropje), Mateja Trtnik, Ajda
Gabrijelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: postopek oddaje javnih
naročil se bo izvajal na podlagi pooblastil
večjega števila JZZ.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
13. 4. 2004.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št. 0309-5/10-03
Ob-9651/04
Razveljavitev
Postopek javnega razpisa za izbiro dobavitelja medicinsko tehničnih pripomočkov
(prsnih protez in kilnih pasov), objavljen v
Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1. 2004,
Ob-78/04, se razveljavi.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-9861/04
Popravek
V javnem razpisu za ultrazvočni aparat
– ginekološki, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004, Ob-6554/04,
se podaljša rok za oddajo ponudb na 13. 5.
2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 184/04
Ob-9627/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup računalniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 – namizni računalnik – 118 kosov,
2 – monitor 15” LCD – 79 kosov,
3 – monitor 17” LCD – 36 kosov,
4 – CD/RW – 13 kosov,
5 – prenosni računalnik – 6 kosov,
6 – laserski tiskalnik – 67 kosov,
7 – barvni laserski tiskalnik – 2 kosa,
8 – iglični tiskalnik – 15 kosov,
9 – optični čitalec – 5 kosov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje (tajništvo),
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 6. 2004
do 9. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 6. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor, Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
II. nadstropje.
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primeru okvare in začasno nadomeščanje
okvarjene postelje,
10d) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme oziroma storitev z zahtevanimi
tehničnimi predpisi, specifikacijami in
standardi;
11. da zagotavlja dobavo v maksimalno
30 dneh od začetka veljavnosti pogodbe:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo;
12. izjava, da ponudnik zagotavlja on-line
dostop do tehničnih specifikacij, nadgradenj
programske opreme ter baz znanja o uporabi in odpravi problemov v zvezi s ponujeno
opremo;
13. izjava, da je odzivni čas za odpravo
napak med delavnikom največ 4 ure od prijave napake;
14. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo da ponudnik zagotavlja
garancijski rok najmanj 36 mesecev za točke 1–5 ter za točke 6–9 24 mesecev;
15. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 10. 2004, predvideni datum odločitve – junij–julij 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato
pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
Klinični center Ljubljana

cije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, Alenka Mihurko, tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 9. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik
v letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; da
je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti
javno naročilo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj do 2. 8. 2004;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki
jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, ponujeno blago in storitve
morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika; kolikor je ponudnik na
področju, ki je predmet javnega razpisa
ekskluzivni ponudnik na območju Republike
Slovenije, mora to dokazati, kolikor ekskluzive nima, mora predložiti ustrezno izjavo,
na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil
ponudnikov status, ponudnik mora imeti

Št. 5304/04
Ob-9654/04
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za daljinsko vodenje progovnih ločilnih
mest v SN omrežju z montažo (po razpisni
dok. št.: 4/2004 – B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en
sklop.
4. Kraj dobave in montaže: fco progovna
ločilna mesta naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 8.
2004, zaključek 1. 3. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen
med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS s pri-

pisom razpisna dokumentacija – Oprema za
DVPLM z montažo.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 2004 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila – to je do 13. 7. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov
mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. členu še pogoji iz
42. člena točke 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 4/2, 4/3 ter
iz člena 42.a točke 1, 2a, 2d, 2e ZJN-1A še
to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in
da finančni položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 3. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (do 55 točk), rok plačila (do 10
točk), način plačila (do 10 točk), terminski
plan izvedbe (do 10 točk), reference (do 10
točk) in kakovost (do 5 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 48
Ob-9655/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-05, telefaks 449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dogradnja
optičnega prenosnega sistema (komunikacijska oprema – optični obroč).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, rok dobave 30 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investi-
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status pooblaščenega serviserja za opremo, ki jo ponuja v ponudbi, ponudnik mora
imeti pooblaščenega prodajalca za opremo,
ki jo ponuja v ponudbi, ponudnik mora imeti
redno zaposlena vsaj dva strokovnjaka, ki
sta usposobljena za postavitev ponujenih
optičnih sistemov.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe so 2. 8.
2004, odločitev do 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 38/2004
Ob-9667/04
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Črneče.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Črneče, Črneče 118, 2370
Dravograd, tel. 02/878-48-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nadgradnje gasilskega vozila – avtocisterne, ki bo izgrajena v skladu s tipizacijo GZS za gasilska vozila GVC 16/24.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
možno.
4. Kraj dobave: Gasilski dom Črneče,
Črneče 118, 2370 Dravograd.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Gasilska zveza
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
Vanja Šnabl, tel. 02/878-37-48, e-pošta: gasilska.zveza@dravograd.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 7. do 15. ure do roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT (DDV je
vključen), virmansko nakazilo na račun št.
01225-0100009832. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2004 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Črneče, Črneče 118, 2370 Dravograd; zaprte zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj Ponudba
– Javni razpis – dobava nadgradnje gasilskega vozila – avto cisterne”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Črneče, Črneče
118, 2370 Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
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bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
avto cisterne.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: dobava blaga najkasneje
v 120 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne do 28. 7. 2004. Naročnik bo ponudnike
o odločitvi obvestil v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Črneče
Št. 46
Ob-9676/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-05,
telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strojna
oprema po IT klasifikaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, rok dobave 45 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investicije
in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, mag. Darja Ferlinc, tel.
02/449-23-41.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun
več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni
smel imeti promet manjši od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih
ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrjen
vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna
do 2. 8. 2004, ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti vse
dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, da ima pri principalu
sistemske strojne opreme, ki jo ponuja, ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja
ali integratorja (status System Reseller ali podobno), ima vsaj 2 redno zaposlena certificirana strokovnjaka na področju postavitve in
servisiranja opreme, ki je predmet ponudbe,
s strani principala opreme, ponudnik mora
za vsak kos (posamezni element: MB, RAM,
HD…) opreme mora ponudnik nedvoumno
navesti kataloško številko oziroma “part
number” (kot je v bazi komponent pri principalu), oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe, morajo biti na HCL listi za W2K in
WXP Pro. Ponudnik bo predal opremo po
preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času
garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 8. 2004, odločitev do 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 47
Ob-9677/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-05,
telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: komunikacijska oprema – FR povezave.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, rok dobave 30 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investicije
in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, mag. Darja Ferlinc, tel.
02/449-23-41.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun
več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni
smel imeti promet manjši od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Krepfl.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana 11. 5. 2004 ob 10. uri, v dvorani D,
IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljeni dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano
skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena
pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji za sodelovanje za vse
štiri vrste razpisane opreme (odklopniki,
ločilniki, podporni izolatorji, merilni transformatorji) so:
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 18 mesecev od spuščanja opreme
v pogon oziroma najmanj 24 mesecev od
datuma prevzema opreme na objektu,
– pogoji, ki so našteti v tehničnih razpisnih pogojih,
– rok dobave opreme je maksimalno 7
mesecev,
– plačilni rok za dobavljeno opremo je 60
dni od datuma izdaje računa.
Dodaten pogoj, ki veljajo samo za merilne transformatorje je:
– ponudnik mora z referenčno listo dokazati, da je v zadnjih 5 letih (od leta 1999)
vgradil enak tip merilnega transformatorja,
kot ga ponuja na razpisu, končnemu kupcu
v EU, minimalna količina za 400 kV je 100
kosov, za 110 kV pa 1000 kosov.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2004; 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila za
odklopnike, ločilnike in podporne izolatorje
(ocenjevanje bo za vsako vrsto opreme posebej): skupna ponudbena cena (65%), rok
dobave opreme (6%), izpolnjevanje tehničnih
razpisnih pogojev (12%), tehnične prednosti
naprav za določen objekt (10%), usposobljenost vzdrževalnega osebja naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa opreme in prisotnost
pooblaščenega serviserja v Sloveniji (7%).
Merila za merilne transformatorje (ocenjevanje bo za vsako vrsto transformatorja posebej): skupna ponudbena cena (70%), tehnične
prednosti naprav za določen objekt (20%), zagotavljanje kvalitete opreme z dokazovanjem
vgrajenih naprav istega tipa (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih
ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti; potrjen
vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna
do 2. 8. 2004; ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti vse
dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, ponujeno blago in
storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika; kolikor je ponudnik
na področju, ki je predmet javnega razpisa
ekskluzivni ponudnik na območju Republike
Slovenije, mora to dokazati, kolikor ekskluzive nima, mora predložiti ustrezno izjavo,
na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil
ponudnikov status; ponudnik mora imeti status najmanj Cisco Premier Certified Partner;
ponudnik mora imeti podpisano RSA 98, SIS
98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem
opreme; ponudnik mora imeti redno zaposlena najmanj enega strokovnjaka s statusom CCNP ali dva strokovnjaka s statusom
CCNA; ponudnik mora imeti najmanj pet
redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri; vsa ponujena oprema mora imeti
najmanj tri letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo; vsa ponujena oprema
mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v RS, oprema mora biti opremljena
s certifikatom o skladnosti, ki ga mora izdati
pooblaščena ustanova v RS; ponudnik mora
za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične specifikacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 8. 2004, odločitev do 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 102/1472/2004
Ob-9683/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
VN opreme za objekte: RTP Maribor, RTP
Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je možnost oddaje posamezne vrste opreme – odklopniki, ločilniki, podporni izolatorji in
posamezna vrsta merilnih transformatorjev.
4. Kraj dobave: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu prenosa električne
energije, Andreja Mihevc, dodatne informacije Marko Hrast.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.,
Splošni sektor
Ob-9703/04
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: starejša, vseljiva, nezasedena stanovanja v
Mestni občini Celje, za potrebe socialnih
upravičencev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: posamezni sklop je lahko eno stanovanje do
vrednosti največ 150.000 SIT/m2.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5. 2004
do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, kontaktna
oseba je Andrej Urankar, tel. 03/42-65-120,
ali Mitja Dvornik, tel. 03/42-65-124.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po podpisu pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: če
so ponudniki ali pooblaščenci pravne osebe:
da so registrirani za opravljanje dejavnosti
posredovanja pri prodaji, kolikor ne prodajajo
lastnih stanovanj, da ni zakonske osnove za
prepoved sklenitve kupoprodajne pogodbe,
ponudniki pa morajo ponudbi predložiti tudi
drugo dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do 31. 12. 2004, o sprejemu ponudbe pa
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacije in lege
stanovanja.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: obvezna predložitev dokaza o lastništvu stanovanja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Nepremičnine Celje, d.o.o.
Št. 018/2004
Ob-9741/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-2186.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenjava
TV oddajnikov Kum, Krvavec in Slavnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: OC Kum, OC Krvavec in
OC Slavnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ tri
mesece od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Sonja Snedec,
Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86, ali
preko interneta na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA
NAROČILA – PUBLIC PROCUREMENT
pod oznako Javno naročilo RTV 018/2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb, po
predhodni najavi na faks 475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 018/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 5. 2004 do 11.
ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj-za razpis-ponudba za razpis št.
RTV-018/2004-E-ODP/B-Zamenjava
TV
oddajnikov Kum, Krvavec in Slavnik”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 12. uri v RTV centeru, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, v višini 1,000.000
SIT, ki mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-

pisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi,
podstrani JAVNA NAROČILA – PUBLIC
PROCUREMENT pod naslovom javno naročilo RTV 018/2004 – Zamenjava TV oddajnikov Kum, Krvavec in Slavnik.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji,
ki je na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi, podstrani JAVNA
NAROČILA – PUBLIC PROCUREMENT
pod naslovom javno naročilo RTV 018/2004
– Zamenjava TV oddajnikov Kum, Krvavec
in Slavnik.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 12. 8. 2004; maj 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 70 točk, ki je razdeljena na 3
podmerila; izkoristek oddajnika – 20 točk,
ki je razdeljen na 3 podmerila; garancija
– 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 020/2004
Ob-9749/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenjava
MPEG-2 kodirnikov in nadgradnja multipleksne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva polovica
leta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Katarina Novak,
Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA
NAROČILA – PUBLIC PROCUREMENT pod
oznako Javno naročilo RTV 020/20044.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
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(RTV 020/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 10. 5. 2004
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 10. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 7.
2004, v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10% pogodbenega zneska kot avans, v 10 dneh od
dneva pričetka veljavnosti pogodbe; 80% v
roku 7 dni po dnevu prevzema blaga v skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2;
10% po končnem prevzemu blaga, vendar
ne kasneje kot 60 dni od dneva prevzema
blaga v skladišču naročnika v ljubljani, Čufarjeva 2.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA – PUBLIC PROCUREMENT
pod oznako Javno naročilo RTV 020/2004.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 7. 2004; maj 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
– 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 245-3/2004
Ob-9755/04
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-44-00,
telefaks
02/512-44-30,
e-mail: mirav@pomurske-lekarne.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme lekarniške podružnice Turnišče.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
delov ali sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Turnišče, Štefana Kovača 95.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek izdelave po podpisu pogodbe, montaža v objektu predvidoma od 1. 9. do 15. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Uprava Pomurskih
lekarn Murska Sobota, Kocljeva 2, tel.
02/512-44-00 – kontaktni osebi Leopold
Crnkovič, Ivan Zajc, mag. farm.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TRR 01280-6030275379.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva 2 – uprava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Lekarne
pri gradu, v Murski Soboti, Grajska ul. 7/a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena so v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe do 10. 6. 2004.
15. Merila za oceno ponudb: navedena
so v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Pomurske lekarne Murska Sobota

Št. 3350-468/04
Ob-9754/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tel. 05/663-21-00, faks
05/663-21-02, e-mail: ursp.box@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
instalacija obalne AIS postaje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo bo oddano kot celota.
4. Kraj dobave: Ukmarjev trg 2, Koper;
vrh Slavnik (1028 m).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
datum dobave in instalacije: 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, faks
05/663-21-02, tel. 05/663-21-00, kontaktna
oseba: Ines Hrastič Pavlič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2004 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (dokument na dan odpiranja
ne sme biti starejši od treh mesecev),
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen (dokument
na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev),
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokument
na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev),
– v zadnjih treh letih je vzpostavil vsaj
dva VTS (vessel traffic system) ali AIS (automatic identification system) sistema,
– zagotavlja rok dobave in instalacije
predmeta naročila najkasneje do 30. 9.
2004,
– priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz Priloge 1,
– če ponudnik ni proizvajalec predmeta
naročila, priloži dokazilo, da je ponudnik
pooblaščeni uradni prodajalec predmeta
naročila,
– priloži certifikate oziroma druga dokazila o skladnosti opreme z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi,
v skladu z zahtevami iz Priloge 1,
– priloži seznam pooblaščenih serviserjev,
– izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 7. 2004, 1. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za pomorstvo

Stran

Št. 49
Ob-9785/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-05, telefaks 449-23-79.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
na pošti Vipava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Vipava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, rok zaključka: 9. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, Alenka Mihurko, tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik
v letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; da
je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti
javno naročilo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
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obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj do 2. 8. 2004;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih
naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti
izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudnik ne sme ponuditi rok
plačila krajši od zahtevanega, izjava ponudnika, da bo z deli končal v roku iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 2. 8.
2004, odločitev do 2. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 016/2004
Ob-9792/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pretvorniki
in oddajniki manjših moči – 44 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ pet
mesecev od dneva začetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na razpolago preko Interneta na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi,
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
016/2004 – Pretvorniki in oddajniki manjših
moči. Naslov službe: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Služba
za komercialne zadeve in javna naročila
– Alenka Rome, faks 01/475-21-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neprekinjeno na
spletnem naslovu iz 7. (a) točke Pisna verzija pa bo na razpolago vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb, po
predhodni najavi na faks 475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: spletna verzija razpisne
dokumentacije je brezplačna. Razpisna
dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu na
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 016/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004, najkasneje
do 9. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis

št. RTV-016/2004-E-ODP/B – Pretvorniki in
oddajniki manjših moči”. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 10. uri v veliki sejni sobi RTV
centra, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 20. 7. 2004, v vrednosti 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10%
pogodbenega zneska kot avans, v 10 dneh
od dneva začetka veljavnosti pogodbe; 90%
v roku 7 dni po prejemu blaga v skladišču
naročnika v Ljubljani in po uspešno opravljenem končnem prevzemu blaga; vendar ne
kasneje kot 30 dni po prejemu posameznih
pošiljk blaga v skladišče naročnika.
Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo
predložil kakšnega drugega instrumenta za
zavarovanje plačil.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 80 točk, garancija – 10 točk, dostopnost do podsklopov – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 019/2004
Ob-9794/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: FM oddajniki za oddajanje radijskih programov
– 11 kosov oddajnikov s pripadajočimi
sprejemniki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ dva
meseca od dneva začetka veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na razpolago preko Interneta na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi,
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
019/2004 – FM oddajniki. Naslov službe:
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Služba za komercialne zade-
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Št.

ve in javna naročila – Alenka Rome, faks
01/475-21-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neprekinjeno na
spletnem naslovu iz 7. (a) točke. Pisna verzija pa bo na razpolago vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb, po
predhodni najavi na faks 475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: spletna verzija razpisne
dokumentacije je brezplačna. Razpisna
dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po
enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 019/2004-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 2004, najkasneje
do 8. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV-019/2004-E-ODP/B – FM oddajniki”.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 9. uri v veliki sejni sobi RTV
centra, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 20. 7. 2004, v vrednosti 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 100%
v roku 7 dni po prejemu blaga v skladišče
naročnika v Ljubljani in po uspešno opravljenem končnem prevzemu; vendar ne kasneje kot 30 dni po prejemu blaga v skladišče
naročnika.
Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo
predložil kakšnega drugega instrumenta za
zavarovanje plačil.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpis. dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 7. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 80 točk, garancija – 10 točk, največja višina in teža – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2004, predvideni datum odločitve o
ponudbi je 28. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ob-9801/04
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov
naročnika:
Linhartova
51, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, e-mail: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil po skupinah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: skupine ribe in ribji izdelki, meso sveže, mesni
izdelki, perutnina, perutninski izdelki, jajca,
mleko, jogurti – dnevno, mlečni izdelki – občasna naročila, banane, pomaranče, jabolka, čebula, korenje, krompir, solata, zelje,
kruh in pekovsko pecivo, sladice, testenine,
instant omake in juhe, pripravljene mešanice za jedi, čaji, paštete, špecerija, voda mineralna, voda navadna, voda mineralna Mg,
sokovi in sadne kaše, konzervirana zelenjava, zamrznjena zelenjava, olje, ponudbe so
sprejemljive za en sklop, več sklopov ali za
vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova
51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Andrej Sobočan, tel. 01/47-58-246;
razpisna dokumentacija se lahko zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vključen),
negotovinsko na TRR št. 01100-6030278088
pri Banki Slovenije, Ljubljana, s pripisom
razpisna dokumentacija živila, s priložitvijo
fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 17. maja 2004 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. maja 2004 ob 12. uri v prostorih
Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v velikosti 10% razpisane vrednosti
z menično izjavo, če pa velikost razpisane
vrednosti skupin, na katere se ponudnik
prijavlja, preseže 30,000.000 SIT, bančna
garancija v velikosti 10% razpisanih vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
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Št. 16-16/04
Ob-9815/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material po podsklopih:
– podsklop 1. pisarniški material,
– podsklop 2. papirna konfekcija,
– podsklop 3. papir EKG, termo SIT,
– podsklop 4. potrošni material za tiskalnike in fotokopirne stroje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga,
ki je predmet javnega naročila v celoti za posamezen podsklop, več podsklopov ali vse
podsklope skupaj.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-135; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-16/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 5% vrednosti ponudbe brez DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2.da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da bo skupaj s ponudbo predložil
vzorce blaga opredeljene v razpisni dokumentaciji;
6. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok od
oddaje naročila;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
v sklopu ponudbene cene;
10. da ne navaja zavajajočih podatkov;
11. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 5 dneh po zaključku
testiranja vzorcev.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 433-01-35/2004/5
Ob-9865/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov
naročnika:
Župančičeva
3, 1502 Ljubljana, elektronski naslov:
Mf.Razpisi@mf-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja sledečih sklopov: IV.A.I.1
osebni računalniki A, IV.A.I.2 osebni računalniki B, IV.A.I.3 zmogljivejši osebni računalniki, IV.A.I.4 profesionalne delovne postaje,
IV.A.II.1 lahki prenosni računalniki, IV.A.II.2
standardni prenosni računalniki, IV.A.II.3
zmogljivi prenosni računalniki, IV.B.I.1 mrežni laserski Č/B tiskalniki A4, IV.B.I.2 mrežni
laserski Č/B tiskalniki A4 (SUP), IV.B.I.3
mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3, IV.B.I.4
visokozmogljivi mrežni laserski Č/B tiskalniki A4/A3, IV.B.I.5 mrežni laserski barvni tiskalniki A4, IV.B.I.6 mrežni laserski barvni
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tiskalniki A4/A3, IV.B.II.1 lokalni laserski Č/B
tiskalniki A4, IV.B.II.2 lokalni brizgalni barvni tiskalniki A4/A3, IV.B.II.3 lokalni matrični
Č/B tiskalniki, IV.C.I.1 ploski barvni čitalniki
USB, IV.C.I.2. ploski čitalniki SCSI, IV.C.I.3.
DVD±RW/CD-RW enote, IV.C.I.4 USB diski,
IV.C.II.1 strežniki, IV.C.II.2 oprema za varnostno arhiviranje.
4. Kraj dobave: lokacije naročnika v Ljubljani in lokacije v Slovenski Bistrici, Murski
Soboti, Kranju, Radljah ob Dravi, Kopru, Postojni, Krškem, Žalcu, Novem mestu, Novi
Gorici in Trbovljah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8. 2004
do 30. 10. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za finance,
Služba za informacijsko tehnologijo, I. nadstropje, soba št. I-04, Cankarjeva 18, 1000
Ljubljana. Razpisna dokumentacija s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu: (http:
//www.mf-rs.org/razpisPC08.html).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za predložitev ponudb vsak dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, I. nadstropje,
soba I-04, Cankarjeva 18, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 9. uri, v učilnici Ministrstva
za finance, Cankarjeva 18, Ljubljana, visoko pritličje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija plačljiva na prvi poziv ali menica za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:
a) zahtevani elementi (specifikacija opreme) ponudbe morajo biti urejeni po vrstnem
redu za sklope (točke) javnega razpisa za
katere ponudnik ponuja opremo, kot so
navedeni v točki IV. razpisne dokumentacije, b) ni izkazanih blokad katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe, c) vsa oprema
mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam, d) izpolnjevanje minimalnih servisnih
zahtev določenih v razpisni dokumentaciji
v točki II.4.14, e) izpolnjevanje garancijskih
pogojev, f) dobavni rok za opremo (šteje
celotna dobava po pogodbi) manj kot 46
dni, g) dobavni roki za potrošni material
brez papirja, kot so opredeljeni v razpisni

dokumentaciji, h) plačilni rok ne krajši kot
30 dni po dobavi, i) dostava opreme na testiranje manj kot 6 dni po pozivu, j) stroški
obrabljivih delov in njihova vgradnja za tiskalnike ter stroški servisno vzdrževalnih
del morajo biti vključeni v ceni opreme,
k) ponudnik tiskalnikov mora izpolniti vse
tabele.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 23. 8. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižje
razmerje med ceno za posamezen sklop
ponudbe in doseženimi točkami iz meril za:
tehnične lastnosti ponujene opreme, (utež
50%); status ponudnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe, (utež 20%);
komercialni pogoji, (utež 20%); servisiranje
ponujene opreme, (utež 10%).
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: oznaka javnega razpisa je
“PC08-03.2004”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Ministrstvo za finance

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 14-6/04
Ob-9612/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-665, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Preloka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sklop A: vsa zemeljska, gradbena
in obrtniška dela ter elektrifikacija, sklop B:
material. Ponudniki lahko ponudijo posamezen sklop ali oba skupaj.
4. Kraj izvedbe: Preloka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 2. 6.
2004, zaključek del 6. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj – vodja oddelka komerciala in priprava dela Kočevar Marija – tel.
07/60-61-664. Razpisno dokumentacijo se
lahko dvigne osebno pri Kočevar Mariji ali
pošlje po pošti po predhodni dostavi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o
naslovu ponudnika.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun št. 02430-0018415109 pri NLB d.d.
PE Črnomelj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj – tajništvo.
9. Datum kraj in čas odpiranja ponudb:
7. 5. 2004 ob 10.15, v prostorih JP Komunala Črnomelj d.o.o. – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2004, predvideni
datum odločitve: 14. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
Komunala Črnomelj d.o.o.

vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC)
X4
PC – ponudbena cena, VC – najvišja
cena, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC – povprečna cena
PC – ponudbena cena
reference ponudnika – 10%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
rok izvedbe – 10%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in programom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) – 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1 – slabe (čista izguba, neporavnane
obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)
5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)
Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk,
je najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-14, med 7. in 9.
uro, do 24. 5. 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2004.
Občina Laško

Št. 35003-13/2003
Ob-9641/04
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-15, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Opis in obseg gradnje: Knjižnica
Laško (Kislingerjeva hiša) prenova pridobljenih prostorov (GOI dela).
4. Kraj izvedbe: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. julij 2004,
12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Laško, Mestna
ulica 2, tajništvo oddelka za GJS, okolje in
prostor, Luka Picej, inž. grad.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago za 10.000 SIT; plačilo
po položnici na račun Občine Laško št.
01257-0100003220.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. maja 2004 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 31. maj 2004 ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Laško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe 10% od orientacijske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi in
6. členom odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99
in 64/01).
5. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
6. Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
7. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.
8. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
9. Da nudi 90-dnevni plačilni rok.
10. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
11. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
12. Opcija ponudbe 30. 6. 2004.
13. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi GOI del.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum o odločitvi
o sprejemu ponudbe je 15. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena – 70%,
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena, ocena 5 – najnižja ponudbena cena

Stran

Št. 34404/00014/2003
Ob-9659/04
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta
34, 2382 Mislinja, tel. 02/88-57-342, faks
02/88-57-340.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev odsekov lokalnih cest:
a) Mislinja–Tolsti vrh (239 m),
b) Megalec–Senčne Završe (1687 m),
ter,
c) Dolič–Kozjak – odsek Loke (1471 m).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda v celoti, ali po posameznih
sklopih a, b, c.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti že izdelani.
4. Kraj izvedbe: Tolsti vrh, Završe, Kozjak.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma v
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mesecu juniju 2004 oziroma v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, 2382 Mislinja, Viktor Robnik, Drago Pogorevc, tel. 02/88-57-347.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan v
času razpisa od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT na TR št.
01276-0100010437.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z označenim imenom ponudnika
in naročnika z navedbo »Ne odpiraj – ponudba, Posodobitev cest«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitem roku.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z izbranim
ponudnikom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70,
– reference na podobnih delih v zadnjih
3 letih – 10,
– garancijska doba – 10,
– tehnična usposobljenost – 10.
Naročnik nima obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Občina Mislinja
Št. 403-01-32/2004
Ob-9661/04
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija cest v Mestni občini Slovenj
Gradec 2004 – I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik si pridrži pravico, da odda
dela po posameznih odsekih ali za več odsekov skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Razbor, Šmiklavž.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2004, 1. 8.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig razpisne dokumentacije – vložišče tel. 02/88-121-23,
dodatne informacije – Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Zvonko
Kuhelnik, dipl. ek., tel. 02/88-121-43.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 13. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo, TRR 01312-0100010322, sklic
7141000-100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 2004 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Mestne
občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklica bančna garancija na prvi poziv v vrednosti 3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 17. 6.
2004, sklep o izbranem ponudniku do
25. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 20%, garancijski roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 35205-47/2003

Ob-9666/04

1. Naročnik: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega omrežja v naselju Pečarovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Pečarovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: junij
2004, ostali roki navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Tomislav Zrinski.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na račun št.
01297-0100012124.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj-ponudba vodovod Pečarovci«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 2004 ob
13. uri v prostorih sejne sobe Občine Puconci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75%, reference 20%, garancijski
rok 5%. Vsa merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Občina Puconci

(d) rok: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Občina Škofljica

Št. 1/04
Ob-9668/04
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, tel. 01/361-95-10,
faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: mrliška
vežica Smlednik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Smlednik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
Ciril Hočevar ali Marko Košir, vsak delavni
dan od 8. do 10. ure, tel. 01/361-95-10, faks
01/361-16-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s kopijo potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
30.000 SIT na TRR 01271-0100000594,
sklic na št. 00 714120-4215. Zraven morajo
predložiti tudi potrdilo o registraciji za davčnega zavezanca, ki ga izda DURS, zaradi
izstavitve računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode – tajništvo občine. Zaprta kuverta mora biti jasno označena z napisom “Ponudba – Mrliška vežica
Smlednik – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 2004 ob 10.30, v prostorih Občine
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, sejna soba št. 20, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil
pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 210 dni od
odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Občina Medvode
Ob-9678/04
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,
faks 01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
mrliške vežice Želimlje in ureditev grobnih polj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja se v celoti, brez sklopov.
4. Kraj izvedbe: Občina Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: julij 2004
– oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica; kontaktna oseba je
Vesna Tomažin, faks 01/366-78-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na podračun pri UJP
št. 01323-0100000956, sklicna številka: 00
40308-01/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 2004, do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, 1291 Škofljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb se prične 17. 5.
2004, ob 12.30. Naslov: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, v sejni
dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT, ki mora
veljati do 17. 8. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačeval po situacijah
v najmanj 60 dneh po prejemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: definirani bodo v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je maks. 30
dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena: 70%,
(b) garancija: 10%,
(c) reference: 10%,

Stran

Št. 40305/01-04/04
Ob-9739/04
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora;
tel. 04/58-09-800, faks 04/58-09-824.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
priključka dovozne ceste na državno cesto R1-201/0203 Kranjska Gora–Mojstrana za potrebe čistilne naprave Tabre.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: čistilna naprava Tabre
pri Gozd Martuljku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je 60
koledarskih dni; predviden pričetek del je
1. 6. 2004, zaključek 30. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora; Bojana Hlebanja, tel. 04/58-09-823 in Boštjan
Pristavec, tel. 04/58-09-821.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 9.600 SIT vključno z 20%
DDV, ki ga zainteresirani ponudniki plačajo
na transakcijski račun Občine Kranjska
Gora št.: 01253-0100007684.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora (vložišče
– soba št. 3).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2004 ob 11.30, v sejni sobi Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po situacijah; rok plačila v 60 dneh od datuma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): medsebojni pisni
dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom
ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje: da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila; da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti; da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da
proti ponudniku ni začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije; da ponudniku ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem; da je ponudnik finančno
in poslovno sposoben; da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti naročilo; da bo
dela izvedel v 60 koledarskih dneh.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
do 30. 6. 2004; predviden datum odločitve
14. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na
podlagi naslednjih meril: cena 70%, krajši
rok od zahtevanega 20% in garancijska
doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Občina Kranjska Gora
Št. 568/04
Ob-9756/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
elektrokabelske kanalizacije med južno
obvoznico in TP 972 Ramovševa 19 v
Ljubljani (skladno s popisom del s količinami v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del je julij 2004 in dokončanje del
predvidoma v štirih mesecih po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi
Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/23-04-320, soba
št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 17. maja 2004, in
sicer vsak delovni dan od 8. ure do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 15.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic na
številko: 23003371-13-04, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 17. maja 2004
do 10. ure, ponudbe predložene po tem
roku ne bodo upoštevane.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti predložena v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis št.
JN 13/04 – Ponudba za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije med južno obvoznico
in TP 972 Ramovševa 19 v Ljubljani – Ne
odpiraj!”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. maja 2004,
ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi
priložiti:
– pisno izjavo o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
v V redni izpis registracije ponudnika
pri pristojnem organu, oziroma samostojni
podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, dokument mora
odražati zadnje stanje,
V dokazilo/izjavo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, dokument mora odražati zadnje
stanje,
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V dokazilo/izjavo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem, oziroma so posledice sodbe že izbrisane, dokument mora odražati zadnje stanje,
V BON-1 za zadnje poslovno leto, ki ni
starejši od 30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih bank
o podjetnikovi solventnosti, ne starejše od
30 dni,
V neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost, oziroma pri soponudniku njegov del
skupne ponudbene vrednosti presega 50
mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
V pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1,
V pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
V pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako:
– v morajo biti predloženi tudi za eventualnega podizvajalca, ki bo izvajal gradbena dela,
– V morajo biti predloženi za vse ponudnike v primeru predložitve skupne ponudbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost
fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 12. maja 2004.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. aprila 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 402-00-8/2004-30
Ob-9761/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Savinja
v Nazarjih – odsek od mostu v Nazarjih
(km 57+000) do izliva Nazarske struge
(km 57+800) – protipoplavna zaščita industrijske cone.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: reka Savinja v Nazarjih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 2,5
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998-23410003 z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za vodni sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti
iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je v preteklih petih in tekočem
letu izvedel kot izvajalec ali podizvajalec
vsaj 1 objekt podobnega tipa – ureditev
vodotoka širine dna nad 20 m. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja,

– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot
3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak izvedenih del ni krajši od petih let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in
strokovne informacije so na voljo pri Valterju Pauliču, univ. dipl. inž. gozd. – tel.
01/30-94-315. Naročnik bo pojasnila posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 351-01/04-1375
Ob-9779/04
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, faks 02/581-16-10, tel.
02/584-90-44.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
zunanjega vodovoda Stara Cesta–Desnjak.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in ne
po sklopih.
4. Kraj izvedbe: Desnjak, Stara cesta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del –
maj 2004, končanje del – november 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba št. 114, Bojan Safran.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 20% DDV v
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višini 3.000 SIT z virmanom na račun št:
01263-0100013693. Potrebno je priložiti
potrdilo o registraciji davčnega urada.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija višini
5% ponudbene vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko ta
je izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: da je registriran
za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša ponudba, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem, da v preteklih 6 mesecih
ni imel blokiranega računa, da razpolaga s
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, s
katerimi lahko izvede ponujena dela.
14. Datum, do kdaj mora biti ponudbe
veljavna in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 5. 7. 2004, predviden datum odločitve: 10. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena
cena, reference ponudnika, garancijski roki.
Vsa merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Občina Ljutomer
Št. 414-06/04-1/2
Ob-9782/04
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta
15, 1370 Logatec, tel. 01/75-90-614, faks
01/75-90-620, e-mail: sprejem@logatec.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija OŠ Tabor – gradbena, obrtniška
in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek predvidoma junij 2004, zaključek oktober 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja Mlinar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana s pripisom – OŠ Tabor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 1. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji in
način uporabe meril so podani v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-8881/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Občina Logatec
Ob-9789/04
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Občine Štore.
2. Naslov
naročnika:
Vodovod
– kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, tel. 03/42-50-300,
faks 42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: odvod odpadnih fekalnih vod Kompole.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kompole – Občina
Štore.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
meseca junija 2004, izvedba del je veza-
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na na dve leti ali več. Obračunske cene
postavk za dela izvedena v letu 2004 so
fiksne, v naslednjih letih se obračunske
cene korigirajo s faktorjem rasti drobno
prodajnih cen.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Petra Kodela, dipl. upr. org., tel.
03/42-50-340, faks 03/42-50-360. Vsa vprašanja v zvezi z razpisom sprejemamo v pisni
obliki. Odgovori se posredujejo vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja vsak delovni dan do 13. 5. 2004
med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije ali po pošti po predhodno
faksiranem potrdilu o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod
– kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, št. 06000-0141786072.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 5. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, dne 13. 5. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 6 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da
ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja.
Ponudnik mora biti sposoben izvesti
predmet javnega naročila, vsi kooperanti
morajo biti navedeni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
BON 1 in BON 2 za podjetja, BON 3 in ZR za
samostojne podjetnike, Poročilo pooblaščenega revizorja, skladno z Odredbo o spremembi
odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (Ur. l. RS, št. 64/01), ostalo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje
navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Izvajalec mora biti primeren v smislu določil 16. točke te objave.
Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni primeren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 24. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:

Cpovpr.... povprečna cena ponudb
Cponudbe...cena ponudbe
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del)
Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti gradbena dela in montažo cevovoda – U1 = 120 točk,
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevovoda – U1 = 80 točk;
2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!)
– U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno – U2 = 100 točk,
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije – U2 = 60 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

3. Reference:
– Kot pozitivna referenca se prizna:
– izgradnja kanala v dolžini 500 m,
premera 300 mm ali več in ga je ponudnik
izvedel v letih 2000 – 2004.
– Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta s karakteristikami; dolžina
izgrajenega kanalskega odseka, navesti ∅
in material cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani investitorja.
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Zap.
št.

1.

Naziv investicije

Leto izvajanja

xxxx

od 2000
do 2004

Investitor

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več – R1 = 120 točk
– 3 – 4 – R1 = 100 točk
– 1 – 2 – R1 = 80 točk
– brez – R1 = 0 točk

Vrednost

Št.
Tekstualni in tehnični opis
objekta

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina

izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.
Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del, spoštovanja projektne dokumentacije in navodil
nadzora ter zagotavljanja varnega dela.
Naročnik na namerava organizirati sestanka s ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Vodovod – kanalizacija
javno podjetje, d.o.o.

Št. 110-1/04
Ob-9817/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
obstoječih sanitarnih objektov z novima
na počivališču Lipce I in II.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: počivališče Lipce I ob
AC Hrušica–Vrba; smer Ljubljana in počivališče Lipce II ob AC Hrušica–Vrba; smer
Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je 90
dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, strokovne informacije
posreduje Aleš Vojska, univ. dipl. inž. grad.,
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-219, faks
01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 2003
ob 12. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,152.000 SIT. Veljavnost
bančne garancije mora biti najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 29. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis je bil objavljen po od-

R = R1 X 0,1
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po formuli:
T=C+U+R
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prtem postopku v Ur. l. RS, št. 80-81 z dne
18. 8. 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 01-436/2004

Ob-9670/04

Popravek
V javnem razpisu za čiščenje poslovnih
prostorov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 7-8 z dne 30. 1. 2004, Ob-1118/04, se
spremenita 9. (a) in 10. točka in se pravilno
glasita:
9. (a) Datum in ura kdaj je potrebno oddati ponudbo: ponudbo je treba oddati do
20. 4. 2004 do 12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2004 ob 13. uri v UM Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor.
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Št. 64000-0003/2004
Ob-9657/04
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov
naročnika:
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, faks
01/787-76-97, tel. 01/787-83-85, e-mail:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ivančna Gorica.
Vrsta storitve: storitev kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda kot celota ali po posameznih
razpisnih območjih (sklopih), ki so:
– OŠ Stična (matična šola v Ivančni
Gorici) ter Podružnične šole /PŠ/ Ambrus,
Zagradec, Krka in Stična,
– OŠ Stična – Podružnična šola /PŠ/
Višnja Gora,
– OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični
(matična šola) ter Podružnični šoli /PŠ/
Hrastov Dol in Temenica.
Ponudnik mora ponuditi posamezno razpisno območje v celoti. Ponudnik lahko ponudi eno, več ali vsa razpisna območja.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Ivančna
Gorica – okoliši šol iz 4. točke.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se
bo sklenila za šolsko leto 2004/2005 (od
1. septembra do 24. junija) z možnostjo po-
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daljšanja še za šolsko leto 2005/2006, kar
bosta naročnik in izvajalec uredila z aneksom k pogodbi.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85. Vprašanja so
lahko samo pisna, po faksu ali e-mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure (v sredo do 16. ure) do roka
za oddajo ponudb ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke c) ter z navedbo
davčne številke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT (že vključen
DDV) na TRR Občine Ivančna Gorica št.
01239-0100002162 in s pripisom: Javni
razpis – izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 5. 2004 ob 9.30 v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% ponudbene vrednosti
(zaokrožene navzgor), če je vrednost ponudbe (celotne ponudbe ali ponujenih razpisnih območij) za eno šolsko leto nad 30
mio tolarjev, veljavna 60 dni po odpiranju
ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno z
Zakonom izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba (ali drug
pravni akt) o skupni izvedbi naročila z navedbo nosilca in opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega
naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik
izpolnjuje pogoje 42. in 42.a člena ZJN-1,
in sicer:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
(licenca),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen oziroma da ni vpisan v kazensko
evidenco,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
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– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodb že izbrisane,
– da je ponudnik finančno in ekonomsko
sposoben izvesti javno naročilo,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran račun več kot 5
dni skupaj,
– da je prihodek ponudnika v posameznem letu v letih 2002 in 2003 znašal vsaj trikrat toliko kot je ponudbena vrednost,
– da je zanesljiv in sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled,
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, da
bo sposoben izvesti javno naročilo.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz:
– finančno in ekonomsko sposobnost: iz
obrazca BON 1/P z ekonomskimi kazalci za
leto 2002 (izdanega s strani AJPES) in Potrdila poslovne banke o plačilni sposobnosti
– za gospodarske družbe, za samostojne
podjetnike pa iz davčne napovedi ter potrdila
banke o stanju na transakcijskem računu,
– tehnične in kadrovske zmogljivosti:
– iz seznama vozil, s katerimi bo ponudnik izvedel storitve javnega naročila,
– iz seznama tehničnega osebja in
oseb, ki bodo vključeni v izvedbo naročila,
– navedbo načina oziroma izvedbe
nadomestitve vozil ob morebitnih okvarah.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik
o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki,
s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 10. 2004. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 10. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter
zahtevana organizacija prevozov so izločitveni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena za celoto oziroma za ponujeno razpisno območje.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Občina Ivančna Gorica
Ob-9673/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Kočevje.
2. Naslov naročnika: Roška cesta 18,
1330 Kočevje, telefaks 01/895-46-02, tel.
01/893-90-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: storitve prevozov dializnih bolnikov na področjih občin Kočevje, Kostel in Osilnica za obdobje 12
mesecev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
se naročilo v celoti.
5. Kraj izvedbe: prevozi na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev – od
dneva podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajnica ZD Vesel Božena, tel. 01/893-90-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure; naročnik prosi za predhodno telefonsko najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo cene razpisne dokumentacije v višini 12.000 SIT (z 20% DDV)
na račun pri UJP št. 01248-6030920930 ponudnik izkaže s potrdilom o vplačilu, možno
je tudi plačilo z gotovino na blagajni ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Kočevje, Roška
cesta 18, 1330 Kočevje v skladu z navodili
za oddajo ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2004 ob 12. uri v tajništvu ZD
Kočevje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
30-dnevni plačilni rok, avansov ni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila v smislu drugega odstavka
47. člena Zakona o javnih naročilih.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o javnih financah, Zakon o zavodih,
Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna RS, drugi predpisi s
tega področja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 6. 2004 oziroma do sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– vozni park 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Zdravstveni dom Kočevje
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Št.

Št. 310-1/2003-22
Ob-9674/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dobava električne energije za potrebe Mestne občine Ljubljana za
leto 2004 in 2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja dveh sklopov, in sicer; sklop
1 za enotno tarifo in sklop 2 za VT in MT.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek
1. 7. 2004 do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno vplačati na TR: 01261-0100000114
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na
št. 00-121-59000-04, s pripisom JR
03/311652.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 17. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
Ljubljana, 17. 5. 2004 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za zavarovanje ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo poslov.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– licenca Agencije za energijo RS, za
opravljanje energetske dejavnosti,
– število zaposlenih specialistov v podjetju,
– izjava ponudnika, da razpolaga z
ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi,
– potrdilo o vpisu v register Gospodarske
zbornice Slovenije ali Obrtne zbornice,
– reference (dokazila in izjava, da je v
preteklih 2 letih izvedel vsaj 3 podobne dobave električne energije, ki (so) individualno
dosegli najmanj celoten razpisan nivo oddaje izražene v kWh ter ceni enakovredni
razpisu,
– seznam pogodb v izvajanju.
Izjave vseh bank o povprečnem stanju
na TRR zadnjih 6 mesecev.
Poslovno poročilo iz katerega je razvidno, da je povprečni letni promet ponudnika
v zadnjih treh letih v višini najmanj 1,25 x
vrednosti javnega naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati: da je
vpisan v sodni register za opravljanje dejavnosti predmeta javnega naročila, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi RS da je finančno sposoben izvesti
naročilo: letni prihodki v letu 2002 morajo
biti enaki ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, in ni imel blokiran račun v zadnjih
6 mesecih poslovanja več kot 5 dni, da je
tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
da je kadrovsko sposoben izvesti javno
naročilo, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ni ponudil rok plačila,
ki je krajši od 30 dni, da ponujena oprema
izpolnjuje vse tehnične zahteve, da ima status pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo
ponuja, da je ponudil najmanj 36 mesečni
garancijski rok za ponujeno opremo, da ima
oprema certifikat o skladnosti, ki ga mora
izdati pooblaščena ustanova v RS, da ni dal
zavajajoče podatke oziroma dajal zavajajoče podatke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb v
zadnjih treh letih. Dodatno za sklop I: status
Cisco Premier Certified Partner, podpisano
RSA 98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme, najmanj 2 strokovnjaka
s statusom CCNP, najmanj eno referenco
na področju postavitve in vzdrževanja nadzornih sistemov in upravljanja velikih podatkovnih omrežij. Dodatno za II sklop: status
ENTRUST partner, najmanj 2 strokovnjaka,
ki sta izobražena in izkušena s postavitvijo,
namestitvijo in vzdrževanjem programske
opreme za II sklop, na lokaciji, ki je dosegljiva v največ dveh urah, najmanj eno

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru najugodnejšega usposobljenega ponudnika bo strokovna komisija upoštevala
sledeče merilo:
ponudbena cena – maksimalno 100
točk.
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja
najnižjo ceno za posamezen sklop dodelila
100 točk, ostalim ponudnikom z višjo ceno
za posamezen sklop pa število točk po sledeči formuli:
A = (x / y) x 100
A – število točk za merilo cena
x – najnižja ponudbena cena (SIT)
y – ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT)
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov iz meril dosegla enako število točk, bo
strokovna komisija izbrala ponudnika, ki izkazuje najvišji kapital v priloženem obrazcu
BON-1.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 22. 12. 2003.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 45
Ob-9675/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje komunikacijske programske opreme:
– proizvajalca CISCO,
– proizvajalca ENTRUST,
– proizvajalca FLUKE.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da
– sklop je vzdrževanje programske opreme
posameznega proizvajalca.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni od podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošte Slovenije, d.o.o.
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
Zainteresiran ponudnik mora v zahteveku za razpisno dokumentacijo navesti:
predmet (vrsta blaga) javnega naročila,
svoj točen naslov, davčno in matično številko, kontaktno osebo in dokazilo o plačilu za
razpisno dokumentacijo.
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referenco na področju postavitve in vzdrževanja javne certifikatske agencije v Sloveniji.
Dodatno za III. sklop: status pooblaščenega
prodajalca opreme za III. sklop najmanj 2
strokovnjaka, ki sta izobražena in izkušena
s postavitvijo, namestitvijo in vzdrževanjem
programske opreme za III. sklop.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 7. 2004, predvideni
datum odločitve je 7. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 32/1453/2004
Ob-9682/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-22, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: posodobitev opreme za
vodenje in zaščito v RTP Hudo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP Hudo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 3 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu službe za meritve
(III. nadstropje), Dejana Kneževič, dodatne
informacije Blaž Traven.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT
+ 1.000 SIT DDV), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic št. 29.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče (III. nadstropje), prevzemnica Katarina Krepfl.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2004 ob 10. uri, pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi RCV,
IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 60 dni od dneva izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora poleg splošnih pogojev naštetih v 41. do 43. členu ZJN-1 in
navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) izpolnjevati še naslednje pogoje za sodelovanje:
– rok izvedbe je največ 3 mesece od
dneva sklenitve pogodbe,
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (100%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 04-25-03-04
Ob-9719/04
1. Naročnik: Slovensko narodno gledališče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica 27,
2000 Maribor, faks 02/250-62-12, e-pošta:
drago.prosnik@sng-mb.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dnevno čiščenje poslovnih prostorov gledališča, priloga 1 A-14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2004
do september 2007 (3 leta).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovensko narodno gledališče Maribor, Martin Benko, tel.
02/250-61-55, GSM 041/670-716.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 17. 5.
2004 vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcijski
račun št. 01270-6030356670, UJP Slovenska Bistrica.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovensko narodno gledališče
Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu SNG, sejna soba št. 229, II. nad. (vhod iz Gledališke
ulice).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-

na garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo od ponudnikov je pooblaščen za podpis
pogodbe in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa:
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila izvajal storitve v najmanj
treh javnih zavodih;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo ponudnik dodatna dela opravil
po cenah iz ponudbenega predračuna;
– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 15. 7. 2004, 30. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve – 80 točk,
2. izkušnje ponudnika – 15 točk,
3. kvaliteta – 5 točk.
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Št.

Način uporabe meril je natančno določen
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Drago Prosnik, tel. 02/250-61-31.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Slovensko narodno gledališče Maribor

14f Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
Seznam najvažnejših izdelanih projektnih dokumentacij v zadnji petih letih (Razpisni obrazec št. 4):
– najmanj na treh objektih visoke gradnje
(izvzeti so industrijski objekti) z neto tlorisno
površino nad 3000 m2.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za objekte,
katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno priložiti.
– Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer vodja razpisanih del in odgovorni
projektanti (Razpisni obrazec št. 5).
Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Pogoji:
– odgovorni vodja projekta ima najmanj
univerzitetno visokošolsko izobrazbo – smer
arhitektura, 8 let delovne dobe in je v zadnjih
5 letih vodil izdelavo projektne dokumentacije
za najmanj dva objekta visokih gradenje neto
tlorisne površine nad 3000 m2 (izvzeti so industrijski objekti), (Razpisni obrazec št. 5 a),
– odgovorni projektant arhitekture ima
najmanj univerzitetno visokošolsko izobrazbo smer arhitektura, 8 let delovne dobe
in je v zadnjih 5 letih izdelal projektno dokumentacijo – arhitektura, za najmanj dva objekta visokih gradenje neto tlorisne površine
nad 3000 m2 (izvzeti so industrijski objekti),
(Razpisni obrazec št. 5b),
– odgovorni projektanti za ostale dele
projekta morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri in 8 let
delovne dobe,
kar dokazujejo z dokazili o vpisu v imenik včlanjenih podjetij in strokovnjakov pri
Inženirski zbornici, fotokopijami diplom,
strokovnih izpitov, delovnih knjižic (razpisni
obrazec št. 5 c).
14g Dokazilo ponudnika oziroma poslovodečega v primeru skupnega nastopa o
zavarovanju pred odgovornostjo za škodo
(kopija police) v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št.
110/02) (Razpisni obrazec št. 5d).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZGO-1 in druga zakonodaja za tovrstne
storitve.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, v skladu
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
maj 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-01-56/2004
Ob-9784/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/2441-176, faks
01/24-41-269.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: sklic 1A 12: arhitekturne
storitve: stavba študentskega doma,
doma podiplomcev in gostujočih profesorjev s prostori inštituta in restavracije
v Kranju:
– preveritev in dopolnitev idejnega projekta,
– pridobitev lokacijske informacije, skladno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev oziroma/in
soglasij v skladu s 50. členom ZGO-1, da
bo naročnik lahko pridobil gradbeno dovoljenje,
– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR in PZI in projekta opreme,
– izvajanje projektantskega nadzora
med samo gradnjo objekta,
– izdelava celotne tehnične dokumentacije v skladu z 39. členom ZGO-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku
celotno javno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek maj 2004,
dokončanje s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, predvidoma oktober 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan d.d.
Kranj, PE Inženiring, Bleiweisova 14, 4000
Kranj, Janez Fajfar, tel. 04/20-68-781, faks
04/20-68-701.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do oddaje, vsak
delavnik od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, plačilo na TR
05100-8010528081 – Razpisna dokumentacija ŠD Kranj, sklicna številka 70.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: (datum prispetja) 17. 5.
2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče
– soba št. 201.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2004 ob 12. uri v prostorih Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, velika sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti,

z veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjene situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo
celotnih razpisanih del.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka
pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja. Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila:
14a Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani DURS (dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb).
14b Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
14c Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo izda Ministrstvo
za pravosodje – kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb
14d Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, določene z zakonom. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
14e Dokazila o finančni – poslovni sposobnosti, in sicer ponudnik priloži naslednje
listine:
Za gospodarske družbe:
– obrazca BON-1 in BON-2,
– mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih,
– podatki iz bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pooblaščena revizorska hiša.
Za samostojne podjetnike:
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi DURS,
– mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e) račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
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Št. 5/04
Ob-9793/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1004 Ljubljana, telefaks 477-96-98, tel.
477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: monitoring voda na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Snaga Javno podjetje
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
Služba za investicije in vzdrževanje, soba
100-101, I. nadstropje, dodatne informacije
daje vodja izvedbe javnih naročil Ivan Erklavec, univ. dipl. inž. str.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave, od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski
račun pri Novi Ljubljanski banki d.d. številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni
podjetja Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s
pripisom JR S 5/04 in davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, tajništvo, soba
118, I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 5. 2004 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200 v II. nadstropju na Povšetovi
ulici 6 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši
rok plačila je 60 koledarskih dni po izstavitvi
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od dneva, ki je določen za javno odpiranje
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena največ 50 točk, reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana
Št. 90315-5/2004-4
Ob-9796/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 27. točka Priloge 1B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: izboljšava položajne natančnosti digitalnih katastrskih načrtov za območje 2004-1.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca oziroma v prostorih naročnika
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, sami
prevzemi pa v prostorih naročnika (izpostav
območnih geodetskih uprav) v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
1. 6. 2004, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja pa je 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Služba za finančne in
splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan tel.
01/478-49-27, soba P07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo.
Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 5.000 SIT – podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000004 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P07.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika
(mala sejna soba v pritličju).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vsota ponudbenih cen posamezni nalog,
za katere se prijavlja ponudnik, večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 10%
od vsote ponujenih cen posameznih nalog
brez vključenega davka na dodano vrednost.
Če vsota ponudbenih cen posameznih nalog, za katere se prijavlja ponudnik, presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudb izročiti naročniku bianco menico
v višini 10% od seštevka ponudbenih cen
brez vključenega davka na dodano vrednost
skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev
– veljavnost do 23. 8. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge
financira naročnik.

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar dokazuje s tem, da ima
število dni blokad transakcijskih računov v
preteklih 6 mesecih enako 0;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati dodatne kadrovske pogoje – ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti vodjo
projekta in najmanj tri sodelavce, ki imajo
geodetsko izkaznico in vsaj dve leti ustreznih izkušenj, ki bodo sodelovali pri izvedbi
nalog. Ponudnik navede reference za vodjo
izvedbe nalog in vse sodelavce;
– ponudnik mora za izvedbo nalog izpolnjevati ustrezne tehnične zmogljivosti,
z ustrezno HW in SW opremo. Ponudniki,
ki prvič želijo izvajati razpisane naloge, morajo v ponudbi priložiti uspešno opravljene
rezultate testa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 8.
2004, predvideni datum izbire 20. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference vodje naloge in sodelujočih sodelavcev, kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev,
metodološki pristop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Sektor za nepremičnine: 01/478-48-58.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
MOPE, Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-9814/04
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Pravna
fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana.
2. Naslov
naročnika:
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/42-03-113, faks 01/42-03-115, e-mail:
pf-dekanat@pf.uni-lj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: čiščenje poslovnih
prostorov s pripadajočimi sanitarnimi
prostori, predavalnicami, hodniki, parkirišči, okolico stavbe in steklene površine Pravne fakultete, Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana, v skupni izmeri približno
9.000 m2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: 1. junij 2004, dokončanje del: 31. 5. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
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dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
na sedežu naročnika pri Nevenki Turnšek.
Razpisna dokumentacija je na razpolago od
objave razpisa vsak dan od 9. do 12. ure v
dekanatu naročnika, Poljanski nasip 2, Ljubljana, I. nadstropje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa
vsak dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na kakršenkoli način na naslov naročnika do 17. maja 2004
do 13. ure. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene z napisom “Ponudba za čiščenje – ne odpiraj!” in številko Ur. l. RS.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. maja 2004
ob 12.30, na naslovu naročnika Poljanski
nasip 2, Ljubljana (sejna soba senata, pritličje). Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji za sodelovanje so:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejšega ponudnika in druge omejitve, ki bodo upoštevane – najnižja
cena in drugi kriteriji, določeni z zakonom in
razpisno dokumentacijo.
Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo
najugodnejše v največ od naštetih naslednjih elementov:
– najugodnejša cena,
– dosedanje izkušnje in reference,
– ISO 9000 ali drug ustrezen standard
kvalitete,
– kvaliteta elaborata čiščenja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
tehnični in kadrovski pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2b: podatke o odgovornem vodji del, nosilcih razpisane naloge, strokovni
usposobljenosti. Za priznanje kadrovske
sposobnosti je potrebno predložiti dokaz,
da ima ponudnik v kadrovski sestavi univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom v rednem delovnem
razmerju ali na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju.
– priloga 2c: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 2č: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 2d: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 2e: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 2f: ponudnik mora priložiti izjavo, da razpolaga najmanj z enim računalnikom ter ustrezno programsko opremo, kot so WORD FOR WINDOWS 7.0,
EXCEL FOR WINDOWS, z 1 tiskalnikom in
elektronsko pošto.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 6. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št. 110-1/04
Ob-9818/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna premoženjsko
pravna ureditev na HC Vipava–Selo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: HC Vipava–Selo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
razpisana dela izvršiti najkasneje v 12 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Julija Kastelic,
univ. dipl. prav. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-179, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 5. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 2004
ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 576.000 SIT in veljavnostjo najmanj
172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9819/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba zunanje kontrole
kakovosti pri izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji za A2 Karavanke–Obrežje;
odsek Hrastje–Lešnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: avtoceste v Republiki
Sloveniji, A2 Karavanke–Obrežje; odsek
Hrastje–Lešnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-302, faks 01/30-68-307.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 5. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2004
ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
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višini 4,572.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja:
a) povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g Navodil ponudnikom v višini 168,000.000 SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i Navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za
posamezna področja, vključno z zunanjimi
sodelavci. Posebej mora biti navedeno,
katera dela bodo izvajali zunanji sodelavci
oziroma podizvajalci. Za vse sodelujoče je
potrebno navesti reference;
e) ponudnikova neodvisnost Neodvisna
organizacija je pravna oseba, ki izpolnjuje
zahteve, ki se nanašajo na:
– nepristranskost in poklicno poštenost
osebja pri izvajanju nalog, opredeljenih v
tem navodilu ponudnikom,
– varovanje poslovnih skrivnosti proizvajalca oziroma izvajalca del,
– finančno neodvisnost in
– v primeru pridobitve del izvajanje samo
po tem razpisu pridobljenih del; to pomeni,
da ponudnik ne bo vključen v proces proizvodnje in notranje kontrole izvedbe del
na avtocestnem odseku, ki je predmet
razpisa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev in izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so ločena v Tehnični del in Finančni del in so naslednja:
Tehnični del sestavljajo:
– izkušnje ponudnika (Ri),

– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9820/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Beltinci–Pince, pododsek
Lendava–Pince.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Beltinci–Pince, pododsek Lendava–Pince.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 120 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 2004
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ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,500.624 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 5. 2004
ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 390.888 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo ene ekipe (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 6. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9821/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: dokončna odmera AC
odseka Vučja vas–Beltinci: južna zbirna
cesta v Murski Soboti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Vučja vas–Beltinci: južna zbirna cesta v Murski Soboti.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
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če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 8. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9822/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Vučja vas–Beltinci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Vučja vas–
Beltinci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 300 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 5. 2004
ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,035.656 SIT in veljavnostjo najmanj
172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;

– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 8. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9823/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Hrušica–Vrba.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Hrušica–
Vrba.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 90 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
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tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 5. 2004
ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 277.200 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno

končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 90 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 6. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2004
ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 976.464 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.

število oseb za sestavo ene ekipe (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 8. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9824/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prenos lege gradbene parcele in izdelava parcelacijskih načrtov za
AC priključek Celje-vzhod (Ljubečna).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC priključek Celje-vzhod (Ljubečna).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
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kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo ene ekipe (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 9. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9825/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Maribor–Lenart.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Maribor–Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 100 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 6. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2004
ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 976.464 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 9. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št.

Št. 110-1/04
Ob-9826/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC Lenart–Spodnja Senarska.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Lenart–Spodnja
Senarska.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 100 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 6. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 2004
ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 683.640 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

stavlja zmnožek razpisanih količin in cen
za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 9. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena, ki pred-
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Št. 110-1/04
Ob-9827/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Hrastje–Kronovo, pododsek
Lešnica–Kronovo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Hrastje–Kronovo, pododsek Lešnica–Kronovo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 90 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Eva Suhadolc,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-191, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 6. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2004
ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 736.308 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9828/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Bič–Korenitka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Bič–Korenitka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 120 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 6. 2004 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2004
ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 719.064 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki gla-
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si na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 13. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/04
Ob-9829/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dokončna odmera
obvoznice Novo mesto: odsek Bučna
vas–Ločna.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: obvoznica Novo mesto:
odsek Bučna vas–Ločna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba

za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 6. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6. 2004
ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 264.240 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo ene ekipe (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
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Št. 110-1/04
Ob-9830/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za AC odsek Vrba–Peračica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Vrba–Peračica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 120 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje in-
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ženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2004
ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 988.020 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo ……… (ene/dveh)
ekip (ekipo sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
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– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9831/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera AC odseka Podtabor–Naklo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Podtabor–Naklo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 210 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in

dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2004
ob 12. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 787.968 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
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Št.

razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS št. 8/00
in 1/01 Skl.US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/04
Ob-9832/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: dokončna odmera AC
odseka Vransko–Blagovica, pododsek
Vransko–Trojane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odsek Vransko–Blagovica, pododsek Vransko–Trojane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 300 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2004
ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,459.260 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: dokončna odmera AC
Blagovica–Šentjakob, pododsek Krtina–Šentjakob.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob, pododsek Krtina–Šentjakob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 300 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 5. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2004
ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,629.878 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9834/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: dokončna odmera zadrževalnika Drtijščica z dostopno potjo na AC
Blagovica–Šentjakob.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 120 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 5. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2004
ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 512.208 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo ene ekipe (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je

ob 12. uri na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,293.200 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno
število oseb za sestavo dveh ekip (ekipo
sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.

142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9835/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: dokončna odmera AC
Blagovica–Šentjakob, pododsek Krtina–Blagovica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob, pododsek Krtina–Blagovica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 300 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 5. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2004
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9836/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve
na AC Kozina–Klanec.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Kozina-Klanec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
razpisana dela izvršiti najkasneje v 12 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Tadeja Žlebir,
univ. dipl. prav. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-178, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. 5. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2004
ob 11. uri na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 362.268 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo s skupno ponudbo za vsako točko
posebej. V primeru skupne ponudbe morajo
vsi ponudniki predložiti dokazila o izpolnjevanju vseh splošnih pogojev za priznanje
sposobnosti.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo razpisanih del s podizvajalci. V tem primeru mora
ponudnik ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti tudi za podizvajalca.
Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo
prejetega naročila proti naročniku, ne glede
na število podizvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
tehnični in kadrovski pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del, nosilcih razpisane naloge, strokovni
usposobljenosti. Za priznanje kadrovske
sposobnosti je potrebno predložiti dokaz,
da ima ponudnik v kadrovski sestavi univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom v rednem delovnem
razmerju ali na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju;
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;

– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: ponudnik mora priložiti
izjavo, da razpolaga najmanj z enim računalnikom ter ustrezno programsko opremo,
kot so Word for Windows 7.0, Excel for Windows, z 1 tiskalnikom in elektronsko pošto.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko vnovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9837/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načrtov
za odsek Hajdina–Ptuj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Hajdina–Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 90 dneh po prejemu ustrezne
dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
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01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne
informacije posreduje Damijana Borštnar,
univ. dipl. inž. geod. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 6. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6. 2004
ob 12.00 uri na naslovu: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 420.480 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.
kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del ter podatke o drugih osebah, potrebnih
za izvedbo del predmeta pogodbe, nosilcih
razpisane naloge, strokovni sposobnosti.
Za priznanje kadrovske sposobnosti je potrebno predložiti dokaz, da ima ponudnik v
kadrovski sestavi odgovornega geodeta in
geodeta s posebnim strokovnim izpitom za
izvajanje geodetskih storitev ter zadostno

razpisana dela izvršiti najkasneje v 9 mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Katarina Krafogel, univ. dipl. prav. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-196, faks 01/30-68-188.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 6. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 6. 2004
ob 10. uri na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna
soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 525.600 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
ekonomsko-finančni pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 2a: poročilo o finančnem stanju
ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma izgube, to je revidirano bilanco stanja
ali izvlečke iz bilance stanja ponudnika za
preteklo leto.
Za priznanje finančne sposobnosti je pogoj, da ponudnik ni imel negativnega salda
več kot tri dni v zadnjih treh mesecih, kar
dokazuje s potrdilom banke.

število oseb za sestavo ……… (ene/dveh)
ekip (ekipo sestavljajo 3 osebe);
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: dokazila po Zakonu o
geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00
in 1/01 Skl. US) za geodetsko podjetje in
posameznika/e – dovoljenje za opravljanje
geodetskih dejavnosti.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 13. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-9838/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje storitev dokončne premoženjskopravne ureditve
AC odseka Višnja Gora–Bič.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se
oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC odsek Višnja Gora–
Bič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
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tehnični in kadrovski pogoji za priznanje
sposobnosti:
– priloga 3a: podatke o odgovornem vodji del, nosilcih razpisane naloge, strokovni
usposobljenosti. Za priznanje kadrovske
sposobnosti je potrebno predložiti dokaz,
da ima ponudnik v kadrovski sestavi univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom v rednem delovnem
razmerju ali na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju;
– priloga 3b: popis pogodb v izvajanju z
navedbo pogodbenega roka dokončanja;
– priloga 3c: popis istovrstnih del, ki jih
je ponudnik izvedel kot glavni izvajalec (ali
podizvajalec) v zadnjih treh letih;
– priloga 3č: seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
razpisanih del;
– priloga 3d: izjava o zavezi do podizvajalcev;
– priloga 3e: ponudnik mora priložiti
izjavo, da razpolaga najmanj z enim računalnikom ter ustrezno programsko opremo,
kot so Word for Windows 7.0, Excel for Windows, z 1 tiskalnikom in elektronsko pošto.
Ponudnik mora vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
predložiti v originalu ali overjeni kopiji, razen
če je izrecno določeno, da lahko predloži
navadne kopije.
finančna zavarovanja:
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo, ki glasi na vrednost, objavljeno v Uradnem listu
RS in jo naročnik lahko unovči v primerih,
navedenih v priloženem vzorcu;
– potrjen obrazec bančne garancije za
dobro izvedbo del.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 14. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponudbena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-9862/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih
cestah.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: izvedba
sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna izvedba ni predvidena.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2004 in 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke ali zavarovalnice.
12. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem
nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika na javnih cestah
RS (R) – ponder 0,5,
– kadri za izvedbo razpisanih del (K) – ponder 0,4,
– certifikat ISO 9001 (C) – ponder 0,1.
T = 0,5

× R + 0,4 × K + 0,1 × C

Naročnik bo ugotavljal najugodnejšega
ponudnika po naslednji formuli:
Xmin
Ti
S = ------------ x 0,4 + ------------ x 0,6
Xi
Tmax

S = koeficient ponudbe
X = ponudbena cena
T = število točk za tehnični del ponudbe
Podrobno so merila in vrednotenje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisanih del skupaj z DDV je 900 milijonov SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 4. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 363-02-9/2004
Ob-10128/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: najem s postopnim odkupom-leasing neopremljenih poslovnih
prostorov za potrebe Inšpekcijskih služb
v Krškem.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka naročila je 1. 10. 2004, rok trajanja najema
je 15 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2004 ob 9.30 v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 10000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
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katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež,
2. ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji,
4. dokazilo o lastništvu – originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, ali v
primeru, da pridobitni naslov še ni izveden v
zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo
pridobitne listine, ali v primeru, da je ponujena nepremičnina v fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno dovoljenje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine oziroma
podskupine;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi minimalno 30-dnevni plačilni
rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom HA CCP;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahteve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 5.
2004, odločitev 28. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60%,
– kvaliteta – 9%,
– s strani naročnikov potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstno blago
– 5%,
– plačilni pogoji – 8%,
– dostava – interventni čas – 10%,
– dodatne ugodnosti – 8%.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
CUDV Črna na Koroškem

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-10125/04
Popravek
V javnem razpisu za živila in materiala
za prehrano, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 9. 4. 2004, Ob-9024/04 se 6. (b)
točka popravi in pravilno glasi:
6. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva
5, 3310 Žalec.
Vrtci Občine Žalec
Ob-9624/04
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov
naročnika:
Center
144, 2393 Črna na Koroškem, tel.
02/870-40-00, faks 02/870-40-20, e-mail:
group7.sgcudv@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih.
(b) Kraj dobave: /
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za posamezne
sklope:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: jajca;
III. sklop: sveže meso:
1. svinjsko in goveje meso,
2. ribe (lahko tudi zamrznjene),

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 8. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. konkurenčnost cen (izračuna se količnik med najnižjo ponudbeno ceno veljavne
ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno
za m2 poslovnih prostorov, ki se pomnoži
z vplivnostnim faktorjem 0.6, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100;
2. ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah – skupaj 68 točk;
3. lokacijska ustreznost – skupaj do 22
točk (pri točkah 2 in 3 se upošteva vplivnostni faktor 0.4).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2004.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije

3. perutnina;
IV. sklop: mesni izdelki;
V. sklop: sveže sadje in zelenjava;
VI. sklop: zamrznjeno:
1. zelenjava in sladoled,
2. pekovski proizvodi;
VII. sklop: kruh in pekovsko pecivo;
VIII. sklop: slaščice;
IX. sklop: brezalkoholne pijače;
X. sklop: splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira za en sklop
ali skupino sklopov, za več sklopov ali za
vse skupaj.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
70,000.000 SIT/letno.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden datum začetka – julij 2004, predviden datum
zaključka – julij 2007 (naročnik bo priznal
kandidatom usposobljenost in sposobnost
za 3 leta).
V 2. fazi postopka pa se sklepa pogodba
za maksimalno eno leto izmed ponudnikov,
ki so prišli v izbor po usposobljenosti.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: CUDV Črna na Koroškem, kontaktna oseba: Moličnik Branka,
tel. 02/870-40-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 10. 5.
2004, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na
transakcijski račun št. 01100-6030269843.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Center za usposabljanje, delo in
varstvo, Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je

Stran

Št. 251/2004
Ob-9717/04
1. Naročnik: OŠ Fram.
2. Naslov naročnika: OŠ Fram, Fram 56,
2313 Fram, tel., faks 02/601-26-71.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stalna
dobava prehrambenega blaga, ki jih po
obsegu in času ni možno v naprej določiti. Dobava blaga v skladu s 3. točko
19. člena ZJN.
(b) Kraj dobave: Fram 56, 2313 Fram.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
sklop blaga:
1. sveža zelenjava in sadje,
2. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. ostalo prehrambeno blago,
6. olja in izdelki,
7. ribe in konzervirane ribe,
8. zamrznjeni izdelki,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. mlevski izdelki in testenine.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj. Sposobnost bo ponudniku priznana po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 1 leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: OŠ Fram, Fram 56,
2313 Fram, gospod Kregar.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave 20
dni, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na transakcijski
račun 01298-6030676562.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 24. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: OŠ Fram, Fram 56, 2313 Fram.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
ali denarni depozit v znesku 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe
o skupni izvedbi posla.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga franko
skladišče-razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti
blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
24. 5. 2004, odločitev do 28. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Fram, 02/601-26-71.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Osnovna šola Fram
Št. 501
Ob-9799/04
1. Naročnik: Vrtec Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Poštna 1, Vrhnika.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v vrednosti ca. 40 mio SIT.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
meso in mesni izdelki – ribe – mleko in mlečni izdelki – kruh, pekovski in slaščičarski izdelki – žito in testenine – zamrznjeni izdelki
iz testa – sveže sadje in zelenjava – ostalo
prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi
artikli v sklopu ali podsklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost bo priznana za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Karolina
Logar, tel. 01/24-16-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 01261-6030716108, sklic na
št.: 50015-501.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 4. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni
dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Vrtec Vrhnika
Št. 32/3
Ob-9812/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Domžale.
2. Naslov naročnika: Karantanska 5,
1230 Domžale, tel. 01/724-12-30, e-mail:
dom.upokojencev.domzale@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev
Domžale.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. mlevni izdelki,
3. testenine,
4. jajca,
5. sveže meso,
6. perutnina,
7. mesnati izdelki,
8. mlečni izdelki in mleko,
9. pijača,
10. sveže sadje in zelenjava,
11. ribe, zmrznjena in kisana zelenjava,
12. ostali prehrambeni izdelki,
13. čistila in pralni praški.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2004
do 30. 6. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: tajništvo Doma upokojencev Domžale, dodatne informacije:
Košenina Ivanka, tel. 01/724-67-45.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 14. 5.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01100-6030264993.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 1. 6. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Domžale, Karantanska 5, 1230 Domžale.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj v 3
javnih zavodih s področja predšolske vzgoje
in izobraževanja;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
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pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 6.
2004, odločitev do 5. 6. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom upokojencev Domžale, Karantanska 5, 1230 Domžale.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Dom upokojencev Domžale

sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo idejnega projekta in študije presoje
vplivov na okolje ter izdelavo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, vse za plinovod R25D
Šentrupert-Šoštanj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena sta dva sklopa: 1.
izdelava idejnega projekta in izdelava študije presoje vplivov na okolje, 2. izdelava
projekta za gradbeno dovoljenje in projekta
za izvedbo del. Ponudniki lahko predložijo
ponudbe za en ali oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni rok je maj
2004, okvirni rok dokončanja je december
2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razvojna služba – razpisna dokumentacija Fanika Učakar, dodatna pojasnila Bojan Arrigler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: v roku 19 dni od datuma objave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
a) za prvi sklop (idejni projekt in presojo
vplivov na okolje) v enkratnem znesku,
b) za drugi sklop (PGD/PZI): 50% celotne pogodbene vrednosti po predaji osnutka vse projektne dokumentacije v pregled
naročniku in zunanjo revizijo, 30% celotne
pogodbene vrednosti po končni predaji vse
dokumentacije in njeni potrditvi s strani naročnika, 20% celotne pogodbene vrednosti
po pridobitvi gradbenega dovoljenja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor ponudbo
predloži skupina izvajalcev, mora priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) Ekonomsko finančni pogoj – povprečni
letni prihodki ponudnika v letih 2000, 2001 in
2002 morajo biti večji kot 500,000.000 SIT.
b) Tehnični in kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih izdelana vsaj dva projekta s področja
zemeljskega plina, pri čemer se morata ta
dva projekta nanašati na projektiranje plinovodov z nazivnim delovnim tlakom nad
16 bar.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir
strojništva, ki imajo opravljen strokovni izpit
za projektiranje in so vpisani v imenik po-

Ob-9842/04
1. Naročnik: Osnovna šola Grm, Trdinova 7, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: OŠ Grm, Trdinova
7, 8000 Novo mesto, faks 07/39-30-906,
tel. 07/39-35-900, e-mail: o-grm.nm@quest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah v letni ocenjeni
vrednosti 42,500.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Grm, Trdinova 7, Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine oziroma sklope:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina, perutninski izdelki,
4. ribe, ribji izdelki,
5. zamrznjena zelenjava,
6. zamrznjeni izdelki,
7. kruh in pekovski izdelki,
8. pekovsko pecivo,
9. jušne zakuhe in testenine,
10. sveža zalenjava,
11. sveže sadje,
12. suho sadje in orehi,
13. sokovi, sirupi, pijača,
14. sladki program (čokoladice, bonboni,
lizike, pecivo),
15. splošno prehrambeno blago,
16. čaji,
17. konzervirana živila,
18. jajca,
19. detergenti, čistila, galanterija.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposobnost za en sklop oziroma skupino za več
skopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2004
do 1. 9. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Grm,
Trdinova 7, 8000 Novo mesto.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave 1. 5. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT, v
ceno je vključen DDV, plačilo na TR št.
01285-6030673319.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 15. 5. 2004 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Grm, Trdinova 7,
8000 Novo mesto.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menico
ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: predložitev pogodbe v skupnem
nastopu, pogoji nastopa:
1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
2. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
3. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo in v
skladišča razloženo blago,
5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,
6. da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti,
7. da ponudnik ima prilagojen HACCP
sistem.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4.
2004, 15. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: kvaliteta, kvantiteta, roki dobave, najnižja končna
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Štefka Dežmar, tel. 07/39-35-931, GSM
041/671-352.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 4. 2004.
Osnovna šola Grm

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 006381
Ob-9656/04
1. Naročnik: Geoplin d.o.o. Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina.
2. Naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega naročila je
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oblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki imajo opravljen strokovni izpit za projektiranje in
so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev
pri Inženirski zbornici Slovenije.
4. Vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom in 10 letnimi izkušnjami pri podobnih projektih in to najmanj 5
let kot vodja projekta, ki je pri ponudniku v
rednem delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas. Vodja projekta je lahko ena izmed oseb navedeni v 2.
ali 3. točki te podtočke.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev po priznanju sposobnosti, predvidoma 30 dni po objavi tega razpisa; odločitev
predvidoma 15 dni po pozivu k oddaji.
16. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
storitve, 2. rok izdelave, 3. število izdelanih
projektov na področju zemeljskega plina pri
projektiranju plinovodnih objektov (plinovodov ali merilno regulacijskih postaj) z nazivnim delovnim tlakom nad 16 bar, v zadnjih
sedmih letih, 4. kompletnost ponudbe.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 1/1501/2004
Ob-9681/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-12, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: nakup letalskih
vozovnic.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v sobi št. 3D5.1 (III.
nadstropje), Dragica Simčič, dodatne informacije Lucija Gorički.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.400 SIT (2.000 SIT
+ 400 SIT DDV), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic št. 1.
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9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1 (III. nadstropje), Katarina Krepfl.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 30 dni od dneva izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: prijavitelj mora poleg splošnih pogojev naštetih v 41. do 43. členu ZJN-1 in
navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo prijavitelju za izdelavo prijave) izpolnjevati
še naslednje pogoje za sodelovanje:
– prijavitelju mora biti izdana IATA akreditacija,
– plačilni rok je 30 dni od dneva izstavitve računa,
– stalna dostopnost v času od 7. do 20.
ure,
– odzivni čas posredovanja informacije
največ 3 ure (v času dostopnosti),
– dostava letalskih vozovnic na lokacijo
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana,
– takojšnje elektronsko potrjevanje rezervacij in ostalo komuniciranje,
– iz elektronske rezervacije morajo biti
jasno razvidni in v celoti izpisani naslednji
podatki:
– letalski prevoznik,
– datum in ura prihoda in odhoda,
– izpis vseh vmesnih postaj (datum,
ura, ime letališča),
– razred ter cena z vključeno letališko
takso,
– pri pripravi ponudb morajo kandidati ponuditi najkrajši možni potovalni čas, z
optimalno prilagoditvijo vmesnih postankov
končni destinaciji in čim večjo prilagoditvijo
ure prihoda, uri poslovnega srečanja ter minimalno ceno letalske vozovnice.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: skladno s potrebami naročnika.
16. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena in potovalni čas.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 4022-538/2003-8
Ob-9757/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: ponovljen razpis za
vzdrževanje zelenih površin na območju
Mestne občine Ljubljana – 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
1. park Tivoli,
2. ostali parki in ostale zelene površine,
3. otroška igrišča in parkovna oprema,
4. cvetoče grede in korita.
5. Kraj izvedbe: Mestne občina Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: kandidatom bo
priznana usposobljenost za dobo 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
tel. 306-44-04, Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-91011-04, s pripisom JR 03/312417.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 4. 5. 2004 do 9.30, javno odpiranje prijav
bo 4. 5. 2004 ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, I. nad., soba 103.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančne garancije bodo zahtevane v 2. fazi
omejenega postopka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg obveznih pogojev mora
ponudnik izpolnjevati za posamezne sklope
naslednje pogoje:
Sklop 1: park Tivoli:
– Kadrovska usposobljenost ponudnika
Najmanjše število zaposlenih 25 delavcev.
V tem številu mora biti zajeta delovna
skupina v naslednji sestavi: dipl. inž. gozdarstva – 1, univ. dipl. inž. argonomije – 1,
vrtnar – 4, organizirana stalna intervencijska
skupina – 2.
Vse člane skupine je potrebno navesti v
tabeli in zanje priložiti dokazila o izobrazbi.
– Tehnična opremljenost ponudnika
Objekti potrebni za izvajanje del
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno
opremljeno vzdrževalno enoto na območju
Mestne občine Ljubljana ali največ 20 km
od območja, na katerem ponudnik izvaja
dela, v kateri morajo biti naslednji objekti:
garaže in primerni prostori za predpisano
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Št.

mehanizacijo, upravni in dežurni prostori,
priročna delavnica s skladiščem, prostor za
deponijo materialov 600 m3, urejen prostor
za odlaganje odpadnih organskih materialov
– za min. 300 m3, pokrito skladišče za surovine in drobni material – 1000 m2, posebej
označen in zaščiten prostor za shranjevanje
kemičnih sredstev.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Izvajalec mora za navedene prostore
predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo
razvidno zahtevane površine in prostori.
Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika rednega vzdrževanja je: kompresor prevozni 1, poltovorno vozilo s kabino za
prevoz delavcev – 4, tovorno vozilo do 11 t
nosilnosti – 1, unimog ali traktor s priključki
– 5, rovokopač – 1, mininakladač – 3, nakladač – 1, kosilnica nahrbtna – 3, samostojna
rotacijska kosilnica delovne širine 1,2 do 1,4
m – 5, samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 0,8 do 1 m – 7, motorna žaga – 2,
merilec temperature organskih odpadkov
v predelavi – 1, stroj za mletje organskih
odpadkov – 1, odpihovalec listja in trave
– 5, pobiralec listja in trave –1, traktor in
priključna rotacijska kosilnica s košaro za
pobiranje trave – 2, obračalnik trave – 1,
samonakladalka – 1, sesalnik trave in listja – 2, motorne žage za obrez. žive meje
– 8, motokultivator – 5, sejalnik travnega
semena – 2, motorna škropilnica – 2, ročna
škropilnica do 2 l – 2, specialno poltovorno
vozilo s samonakl. napr. – 1, opremljenost
za pravočasno interno in eksterno obveščanje, GSM aparati + UKV zveze, informacijski
sistem, ki je kompatibilen z naročnikom in
primerno računalniško opremo,
katero bo na zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral (možnost komuniciranja preko elektronske pošte).
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji (nenotarsko overjeni)
z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju
(najemu) za navedeno opremo ali izpolniti
generalno izjavo, da bo kupil oziroma najel
ustrezno opremo.
– Reference
Ponudniki morajo s potrjenimi pisnimi
referencami dokazati, da so v zadnjih 3
letih uspešno opravljali dela na področju
vzdrževanja parkov.
Sklop 2: ostali parki in ostale zelene površine:
– Kadrovska usposobljenost ponudnika
Najmanjše število zaposlenih 20 delavcev.
V tem številu mora biti zajeta delovna
skupina v naslednji sestavi: dipl. inž. gozdarstva – 1, univ. dipl. inž. argonomije – 1,
vrtnar – 3, organizirana stalna intervencijska
skupina – 1.
Vse člane skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti dokazila o izobrazbi.
– Tehnična opremljenost ponudnika
Objekti potrebni za izvajanje del
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno
opremljeno vzdrževalno enoto na območju
Mestne občine Ljubljana ali največ 20 km od
območja, na katerem ponudnik izvaja dela,

območja, na katerem ponudnik izvaja dela,
v kateri morajo biti naslednji objekti: upravni
prostori, garaža in primerni prostori za zahtevano mehanizacijo, priročna delavnica
s skladiščem, pokrita skladišča za opremo
500 m2, skladišče za materiale, posebej
označen in zaščiten prostor za shranjevanje kemičnih sredstev, mizarska, tesarska
in ključavničarska delavnica, prostor za
barvanje z odzračevanjem, deponija lesa
500 m2.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe. Izvajalec mora za
navedene prostore predložiti ustrezni tlorisni
načrt, kjer bodo razvidno zahtevane površine in prostori.
Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega vzdrževanja je:
poltovorno vozilo za prevoz delavcev – 5,
tovorno vozilo z nakladalno napravo – 1, rovokopač – 1, nakladač – 1, agregat za proizvodnjo električne energije – 2, kosilnica nahrbtna – 3, samostojna rotacijska kolislnica
– 5, tračna brusilka – 1, horizontalna tračna
žaga za razrez hlodovine – 1, motorna žaga
– 2, mizarski krožni potezni žagalni stroj – 1,
mizarski krožni žagalni stroj – 1, mizarski
tračni brusilni stroj – 1, mizarska formatna
krožna žaga – 1, mizarska tračna žaga – 1,
mizni reskalni stroj – 1, mizarski steberni
vrtalni stroj – 1, varilni aparat – 1, krožna
žaga za kovino – 1, viličar – 1, vibracijsko
nabijalo – 1, stružnica za kovino – 1, odpihovalec listja in trave – 1, traktor in priključna
rotacijska kosilnica s košaro za pobiravnje
trave – 1, samonakladalka – 1, obračalnik
trave – 1, motorna žaga za obrezovanje žive
meje – 1, multikultivator – 1, opremljenost
za pravočasno interno in eksterno obveščanje, informacijski sistem, kompatibilen z
naročnikovim (možnost komuniciranja preko
elektronske pošte).
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji (nenotarsko overjeni)
z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju
(najemu) za navedeno opremo ali izpolniti
generalno izjavo, da bo kupil oziroma najel
ustrezno opremo.
– Reference
Ponudniki morajo s potrjenimi pisnimi referencami dokazati, da so v zadnjih 3 letih
uspešno opravljali dela na področju vzdrževanja parkov.
Sklop 4: cvetoče grede in korita:
– Kadrovska usposobljenost ponudnika
Najmanjše število zaposlenih 15 delavcev. V tem številu mora biti zajeta delovna
skupina v naslednji sestavi: univ. dipl. inž.
argonomije – 1, vrtnar – 4. Vse člane skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti
dokazila o izobrazbi.
– Tehnična opremljenost ponudnika
Objekti potrebni za izvajanje del
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno
opremljeno vzdrževalno enoto na območju
Mestne občine Ljubljana ali največ 20 km od
območja, na katerem ponudnik izvaja dela,
v kateri morajo biti naslednji objekti: upravni prostori, garaže ali primerni prostori za
predpisano mehanizacijo, skladiščni prostori, pokrit prostor za predelavo odpadnih

v kateri morajo biti naslednji objekti: garaže
in primerni prostori za predpisano mehanizacijo, upravni in dežurni prostori, priročna
delavnica s skladiščem, prostor za deponijo
materialov 400 m3, urejen prostor za odlaganje odpadnih organskih materialov – za
min. 300 m3, pokrito skladišče za surovine in
drobni material – 500 m2, posebej označen
in zaščiten prostor za shranjevanje kemičnih
sredstev.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Izvajalec mora za navedene prostore
predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo
razvidno zahtevane površine in prostori.
Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme
ponudnika rednega vzdrževanja je: – kompresor prevozni – 1, poltovorno vozilo s kabino za prevoz delavcev – 5, tovorno vozilo
do 11 t nosilnosti – 1, unimog ali traktor s
priključki – 6, rovokopač – 1, mininakladač
– 4, nakladač – 1, kosilnica nahrbtna – 5,
samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 1,2 do 1,4 m – 5, samostojna rotacijska kosilnica delovne širine 0,8 do 1 m
– 6, motorna žaga – 2, merilec temperature
organskih odpadkov v predelavi – 1, stroj za
mletje organskih odpadkov – 1, odpihovalec
listja in trave – 6, pobiralec listja in trave – 1,
traktor in priključna rotacijska kosilnica s košaro za pobiranje trave – 2, obračalnik trave
– 1, samonakladalka – 1, sesalnik trave in
listja – 2, motorne žage za obrez. žive meje
– 5, motokultivator – 5, sejalnik travnega
semena – 2, motorna škropilnica – 2, ročna
škropilnica do 2 l – 2, specialno poltovorno
vozilo s samonakl. napr. – 1, opremljenost
za pravočasno interno in eksterno obveščanje, GSM aparati + UKV zveze, informacijski
sistem, ki je kompatibilen z naročnikom in
primerno računalniško opremo, katero bo na
zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval
in noveliral (možnost komuniciranja preko
elektronske pošte).
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji (nenotarsko overjeni)
z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju
(najemu) za navedeno opremo ali izpolniti
generalno izjavo, da bo kupil oziroma najel
ustrezno opremo.
– Reference
Ponudniki morajo s potrjenimi pisnimi
referencami dokazati, da so v zadnjih 3
letih uspešno opravljali dela na področju
vzdrževanja parkov.
Sklop 3: otroška igrišča in parkovna
oprema:
– Kadrovska usposobljenost ponudnika
Najmanjše število zaposlenih 20 delavcev. V tem številu mora biti zajeta delovna
skupina v naslednji sestavi: univ. dipl. inž.
agr. – 1, dipl. inž. lesarstva – 1, vrtnar – 2,
gozdar – 1, mizar – 8, tesar – 2, ključavničar – 1.
Vse člane skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti dokazila o izobrazbi.
– Tehnična opremljenost ponudnika
Objekti potrebni za izvajanje del
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno
opremljeno vzdrževalno enoto na območju
Mestne občine Ljubljana ali največ 20 km od
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organskih materialov, zaščiten in označen
prostor za shranjevanje kemičnih sredstev,
zunanja deponija.
Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti
oziroma imeti sklenjeno najemno pogodbo
za čas trajanja pogodbe.
Izvajalec mora za navedene prostore
predložiti ustrezni tlorisni načrt, kjer bodo
razvidno zahtevane površine in prostori.
Mehanizacija in oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme ponudnika rednega vzdrževanja je:
vozilo za prevoz materiala in delavcev
– 3, tovorno vozilo – 1, mini nakladač – 2,
nakladač – 1, cisterna za zalivanje – 1,
multikultivator – 3, traktor s priključki – 2,
opremljenost za interno in eksterno obveščanje, informacijski sistem, kompatibilen z
naročnikovim (možnost komuniciranja preko elektronske pošte).
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji (nenotarsko overjeni)
z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali pogodbo o poslovnem sodelovanju
(najemu) za navedeno opremo ali izpolniti
generalno izjavo, da bo kupil oziroma najel
ustrezno opremo.
– Reference
Ponudniki morajo s potrjenimi pisnimi
referencami dokazati, da so v zadnjih treh
letih uspešno opravljali dela na področju
vzdrževanja parkov.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: maj
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fazi
bo merilo najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 125-127 z dne
19. 12. 2003.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 01/2004
Ob-9797/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Urad
Vlade RS za informiranje, Tržaška 21,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21, 1000
Ljubljana, telefaks 01/251-23-12, tel.
01/478-26-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega naročila
je javno naročilo po omejenem postopku
za izbiro izvajalca za spremljanje medijev – pripravo klipinga, po priloženih
specifikacijah na način, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji (Priloga
1A, točka 10).
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
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skupaj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Kandidati se v drugi fazi lahko prijavijo
za izvedbo posla kot celote.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: seznam usposobljenih kandidatov bo veljal 3 leta. Izvedba
prve druge faze postopka: maj 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21,
1000 Ljubljana (oseba, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Branko
Vidrih, e-naslov: branko.vidrih@gov.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure ali na internetu na naslovu: http://www.praetor.si (področje Javna
naročila).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 29. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Republika Slovenija, Urad Vlade RS
za informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
(tajništvo, soba št. 4.11).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v prvi
fazi postopka niso zahtevana. V drugi fazi
bosta zahtevani bančni garanciji za resnost
ponudbe in za dobro izvedbo posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev v drugi fazi postopka za
pretekli mesec. Rok plačila: 30 dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz prilog mora biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (razvidno iz registrskih
listov).
3. Iz prilog mora biti razvidno, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje).
4. Referenčni pogoj: kandidat z vpisom referenc izkaže, da je za poljubnega
naročnika/naročnike že opravljal storitve
klipinga v obliki dnevnega spremljanja in
posredovanja člankov slovenskih tiskanih medijev, slovenskih radijskih in televizijskih informativnih programov ter tujih
medijev (ne nujno vse vrste spremljanja
za vsakega naročnika, vendar mora iz referenc izhajati, da je opravljal vse naštete
vrste klipinga), v skupni vrednosti vsaj 45
mio SIT z DDV (vrednosti referenc se seštevajo) v preteklih treh letih (razvidno iz
obrazca “prijava”).

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvidoma bo potrebno predložiti ponudbe za
prvo drugo fazo javnega naročila v maju
2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: maj 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena v drugi fazi posameznega
javnega naročila. Naročnik bo v drugi fazi
kot eno izmed meril od kandidatov zahteval
in ocenjeval vzorec klipinga na dan oddaje
ponudbe v formatu zapisa, kot je to potrebno za polnjenje baze Urada vlade za informiranje (t.i. infoklip).
17. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Ogled in dvig razpisne dokumentacije
je možen tudi na internetnem seznamu javnih
naročil na naslovu: http://www.praetor.si (v
rubriki Javna naročila). Komunikacije s kandidati o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega
naročila potekajo pisno ali prek interneta.
Vprašanja pošljite na naslov: Republika Slovenija, Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, s pripisom “Vprašanje za razpis 01/2004” (če se pošta prinese
osebno, se odda v tajništvu) ali prek spletne
strani na naslovu: http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori). Za vprašanja, ki
ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da
bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije in
bodo objavljeni v informacijskem sistemu na
navedenih spletnih straneh. Vprašanja lahko
kandidati naslavljajo najkasneje pet dni pred
dnevom oddaje prijav do 12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po tem
roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s
kandidatovimi vprašanji.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2004.
Urad Vlade RS za informiranje

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-9860/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 16. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil in materiala za
prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogajanja.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina XIV. ostalo
splošno prehrambeno blago, podskupina
2 lupinarji, podskupina 4 začimbe: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 603.200 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice

Dela na fekalni kanalizaciji PK III – 1.
faza obsegajo naslednje kanale:
– kanal III, III/1A, III/1A-1, III/1, III/2, III/3,
III/3-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference pri izvajanju takih in
podobnih del in ponudbena cena. Izbrani izvajalec je poleg zahtevanih referenc ponudil
najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 56,359.970,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,765.186,90 SIT, 56,359.970,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
Občina Šenčur

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 216/04
Ob-9603/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rušitev in sanacija plazu,
rekontrukcija objekta nad plazom, Grad
Grad na Goričkem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk, reference 30
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 114,361.879,01
SIT vključno z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
145,554.931,40 SIT in 114,361.879,01 SIT
vključno z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 402-40/04-691/1
Ob-9615/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: AC Karavanke Obrežje, odsek Šentvid–Koseze, raziskovalni rov
– predor Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 801,135.801,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ljubljana
Št. 266-182/2003
Ob-9638/04
1. Naročnik: RS, Servis skupnih služb
vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks 01/478-18-78.
3. Datum izbire: 11. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izbor izvajalca gradbeno
obrtniških del, komunalne ureditve ter
dobavo in montažo opreme za Mejni prehod Podgorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ker ni zadovoljeno pogoju iz
1. točke 76. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, popr. 102/00), pridobljeni najmanj dve samostojni pravilni ponudbi za vrednotenje, se javnega naročila
ne odda.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 4. 2004.
Servis skupnih služb vlade
Št. 848
Ob-9640/04
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, tel. 04/25-19-100, faks
25-19-111, e-mail: obcina@sencur.si.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja fekalne kanalizacije Šenčur – PK III – 1. faza.
Dela na fekalni kanalizaciji obsegajo:
– pripravljalna in rušitvena dela,
– zemeljska dela – spodnji ustroj,
– zidarska, betonska in montažna dela,
– zgornji ustroj,
– zaključna dela.

Stran

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 64000-11/2003-102
Ob-9609/04
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 13. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov učencev za Osnovno šolo Gornja Radgona in Osnovno šolo dr. Janka
Šlebingerja v Občini Gornja Radgona od
1. 3. 2004 do 31. 12. 2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Certus Avtobusni promet
Maribor, d.d., Linhartova 22, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,856.318 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,856.318 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Občina Gornja Radgona
Št. 402-40/04-691
Ob-9617/04
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Du-
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najska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji
avtocest v Republiki Sloveniji za AC
odsek Šentvid–Koseze od km 0,000 do
km 5,550.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Diničeva 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 273,509.435
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 4. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ljubljana
Ob-9620/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,
1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 11. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi dializnih bolnikov na področju občin Ribnica, Sodražica in Loški potok v obsegu
185.000 kilometrov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena – cena dosežena
s pogajanji – edini ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Herbby d.o.o., Grič c. IV/6,
1310 Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 17,205.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudnik Herbby d.o.o., Grič c. IV/6,
Ribnica – 17,205.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Št. 373-2004
Ob-9621/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
gostinske dejavnosti in oskrba s pripravljenimi obroki hrane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, ocena
komisije.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eurest d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 55,172.820 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,537.022,85 SIT, 55,172.820 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
VDC Tončke Hočevar

Ob-9660/04
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12, 1000 Ljubljana, faks 425-98-23, www.ess.gov.si,
tel. 200-23-50.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajalcev programa »Drugače o poklicih«, ki seznanja
mlade in odrasle s poklici in omogoča ustreznejšo poklicno odločitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sodelovanje z delodajalci v preteklem letu,
2. število organiziranih ogledov del. mest v preteklem letu,
3. sodelovanje s šolami v preteklem letu,
4. število izvedenih predstavitev poklicev ali predavanj,
5. delo z mladino,
6. delo z odraslimi,
7. kadrovska zasedba,
8. cena.
Za območne službe Maribor, Koper, Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota se
postopek javnega razpisa ponovi.
6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena vrednost:
Z.
št.

Okvirna
pogodbena
vrednost (v SIT)

Ponudnik/izvajalec

OS Celje
1.

Racio, družba za razvoj člove. Kapitala, d.o.o., Kidričeva 3,
Celje

1,500.000

OS Trbovlje
2.

Zasavska LU, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje

800.000

OS Ljubljana
3.

Izida, informacijski, izobraževalni in svetovalni center, Tavod,
Kotnikova 2, Ljubljana

2,500.000

OS Velenje
4.

Invel d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje

1,800.000

OS Sevnica
5.

Posavc d.o.o., Levstikova ul. 2a, 8250 Brežice

1,200.000

OS Kranj
6.

TIN, Zavod za svetovanje in izobraževanje, lepodvorska 23a,
Ljubljana

1,500.000

Skupaj

9,300.000

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost ponudbe je bila razdeljena po posameznih dejavnostih:
Dejavnost

Najvišja cena

Najnižja cena

1. organizacija predavanja s honorarjem

8.000 SIT

4.400 SIT

2. organizacija predavanja brez honorarja

5.000 SIT

2.750 SIT

3. obisk podjetja na udeleženca
4. organizacija obiska na šoli

do 1.000 SIT

850 SIT

5.000 SIT

3.250 SIT

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Zavod RS za zaposlovanje
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Št.

Št. 17123-03-403-69/2003
Ob-9689/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 15. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je preventivno vzdrževanje
in servisiranje naprav za neprekinjeno
napajanje, ki so izven garancijskega
roka, in sicer:
– sklop 1: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca IMV (Invertomatic Victron),
ki so izven garancijskega roka,
– sklop 2: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napajanje proizvajalca Socomec Sicon, ki so
izven garancijskega roka.
Kraj izvedbe: preventivno vzdrževanje in
servisiranje se bo vršilo na lokacijah posameznih organizacijskih enot Ministrstva za
notranje zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav, na območju celotne
države, kjer so naprave instalirane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z 20. členom
ZJN-1 k sodelovanju pozval 2 kandidata. Na
predmetni poziv sta se odzvala oba kandidata, ki sta predložila pravočasno in pravilno
opremljeni ponudbi, in sicer je bila za vsak
sklop predložena po ena ponudba. Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil, da sta
ponudbi pravilni ter po izvedenih pogajanjih
s kandidatoma za posamezni sklop izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Mides International d.o.o.,
Železna c. 14, 1000 Ljubljana,
– za sklop 2: Socomec Sicon UPS d.o.o.,
Savlje 89, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 8,620.000 SIT z DDV (letno),
– za sklop 2: 4,685.000 SIT z DDV (letno).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani kandidat oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
86-87 z dne 5. 9. 2003, Ob-101279.
Poziv k oddaji ponudbe za JN po postopku s pogajanji brez predhodne objave je bil
poslan 1. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 4. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije je ponudnik dolžan
poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT,
ki že vključuje DDV na TRR Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855 MOC
proračun, obvezen sklic na številko 28
75108-7141009-70000004, s pripisom
»Razpisna dokumentacija za neprometno
signalizacijo«.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 18. 5. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, s pripisom »Javni razpis – Ne odpiraj, podelitev koncesije za urejanje neprometne signalizacije«, z navedbo
številke objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in
na hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja. Celotna dokumentacija mora biti
speta z vrvico, pri čemer morata biti konca
vrvice zapečatena.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 2004 ob 10. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Oddeleka za okolje in prostor ter
komunalo Mestne občine Celje, Prešernova 27, 3000 Celje.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, izbrani
koncesionar pa tudi varščino minimalno
1,000.000 SIT. Natančneje so zavarovanja
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje
gospodarske javne službe iz cene storitev
urejanja neprometne signalizacije.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 42. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: koncesionar mora ves čas
opravljanja koncesije izpolnjevati naslednje
pogoje: da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki
Sloveniji; da je registriran za opravljanje
dejavnosti; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
da ima poravnane davke in prispevke; da
je ekonomsko-finančno sposoben; da razpolaga z zadostnim številom strokovnega
kadra za opravljanje predmetne dejavnosti;
da tehnično ustreza pogojem za izvajanje
koncesije; da predloži reference o dosedanjem delu.
Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 20. 7. 2004, predvideni datum
odločitve je 1. 6. 2004.
13. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je ekonomsko najugodnejša ponudba po
sledečih kriterijih: reference o dosedanjem
urejanju neprometne signalizacije za obdobje zadnjih petih let in plačilo odškodnine
za izvrševanje gospodarske javne službe

Ob-9721/04
1. Naročnik: I. Holding Slovenske elektrarne d.o.o., v deležu ca. 37%, II. Holding
Slovenske elektrarne d.o.o. v imenu in za
račun Republike Slovenije v deležu ca.
63%, kot je opredeljeno v “Programu iz-

vedbe infrastrukturnih ureditev HE Boštanj”
sprejetem na 37. seji Vlade RS, dne 18. 9.
2003 – sklep št. 312-33/2002-3.
2. Naslov naročnika: HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID) za gradbena dela akumulacijskega bazena lota A3 hidroelektrarne
Boštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispela samo
ena ponudba, ki je bila pravilna, primerna in
sprejemljiva. V skladu z drugim odstavkom
76. člena ZJN – 1A je naročnik izbral spodaj
citirano ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 85,141.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,141.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 4. 2004.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Podelitev koncesij
Št. 001/2004
Ob-9813/04
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje.
3. Predmet koncesije: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja neprometne signalizacije v
Mestni občini Celje.
4. Kraj izvedbe: koncesija se oddaja za
celotno območje Mestne občine Celje.
5. Trajanje koncesije: Mestna občina
Celje bo podelila koncesijo za obdobje 5 let
od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od leta 2004 do leta 2009.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje na
naslovu Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, v tajništvu.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
ponudniki zahtevajo le pisno na naslov
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, oziroma po elektronski
pošti na naslov: prostor@celje.si, pod naslovom »Pojasnilo razpisne dokumentacije
za izvajanje koncesije urejanja neprometne
signalizacije« vključno 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati od ponedeljka do petka med 8. in
9. uro do vključno 18. 5. 2004.

Stran

Stran

2332 /

Št.

38 / 16. 4. 2004

(koncesijska dajatev) urejanja neprometne
signalizacije.
Izbrana bo najugodnejša ponudba glede
na doseženo število točk po zgoraj navedenih kriterijih.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki za pridobitev koncesije morajo
predložiti predlog o višini varščine za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja
gospodarske javne službe. Plačilo varščine
je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.
O odločitvi bodo ponudniki obveščeni z odločbo v 15 dneh od odpiranja ponudb.
20. Datum odposlane zahteve za objavo:
9. 4. 2004.
Mestna občina Celje

Mednarodni razpisi
Ob-9780/04
Javni razpis za gradbena dela
Obnova proge od postaje Poljčane
do km 563+346 na progi Zidani most–
Maribor in obnova tirov 1, 2 in 3 na
Ponikvi na progi Zidani most–Maribor
Slovenija
1. Številka
objave:
EuropeAid/117769/D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni javni razpis.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2000/SI/16/P/PT/001/2.
5. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor.
Pogodba
6. Opis projekta
Na glavni železniški progi med Ljubljano in Mariborom poteka večina potniškega
prometa v Sloveniji. Zato so se Slovenske
železnice odločile modernizirati omenjeno
progo. S predstavitvijo posodobitve se bo
zato bistveno skrajšal potovalni čas.
Rezultate posodobitev, ki so združeni v
študiji za povečanje hitrosti, je izdelalo SŽ
projektivno podjetje v letu 1992. Narejeni
projekti obravnavajo obnovo železniške
proge na odseku od postaje Poljčane do
km 563+346 in obnovo tirov št. 1, 2 in 3 na
postaji Ponikva. Progi potekata po zemljišču, ki je v lasti naročnika.
7. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop – obnova proge od postaje
Poljčane do km 563+346 na progi Zidani
most–Maribor in obnova tirov št. 1, 2 in 3 na
Ponikvi na progi Zidani most–Maribor.
Pogoji za sodelovanje
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe iz držav članic Evropske Unije
ter držav in območij ki jih pokriva program
ISPA, kakor tudi Ciper, Malta in Turčija (glej
točko 21). Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti potrdilo, da niso v nobenem od
postopkov navedenih v točki 2.3.3 Practical
guide-a to contract procedures financed by
general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji,
drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo le eno ponudbo.
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Ponudniki ne smejo predložiti ponudbe
za variantne rešitve, za dela zahtevana z
razpisno dokumentacijo.
Ponudbe ponudnikov, ki bodo zajemale
le del razpisanih del se ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
višini 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV) v EURO.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti. Garancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika
podpisano pogodbo v podpis. V primeru, če
izbrani ponudnik ne predloži take garancije
v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana
v podpis drugemu najugodnejšemu, ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in/ali ogled kraja gradbišča: informativni sestanek in ogled
gradbišča bo izveden dne 25. 5. 2004 s pričetkom ob 11. uri na železniški postaji Ponikva, Hotunje 1, 3232 Ponikva.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Rok za dokončanje del: dela morajo
biti končana v roku 8 mesecev po izdaji Pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
z lastnimi sredstvi najmanj 70% razpisanih
del, če nastopa samostojno ali 50% del, če
je vodilni partner v konzorciju;
– povprečni promet v gradbenih delih v
letih 2001, 2002 in 2003 mora znašati najmanj 14,000.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do posojila v vrednosti
1,750.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR na transakcijski račun
št. 04515-0000334091 (za tolarska vplačila)
ali na devizni račun pri Novi Kreditni banki
Maribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo – Obnova proge od postaje Poljčane do km 563+346 na

progi Zidani most–Maribor in obnova tirov št.
1, 2 in 3 na Ponikvi na progi Zidani most–
Maribor”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v zvezi s tem razpisom poslati pisno
na naslov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor, tel. +386(0)2/250-41-10, faks
+386(0)2/250-41-35, e-mail: proplus@proplus.si (z navedbo številke objave iz točke
1), najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 19. 7. 2004
do 9. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Javna agencija za železniški promet v Republiki Sloveniji – v tajništvo, 2000
Maribor. Katerakoli ponudba, prejeta po tem
roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 19. 7. 2004 ob 10. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Javna agencija za železniški promet v Republiki
Sloveniji, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
21. Pravna osnova: Council Regulation
(EC) No. 1267/1999 of 21st June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies
for Pre-accession.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-9781/04
Works Procurement Notice
Renewal of Line Section from Railway
Station Poljčane to km 563+346 on
Railway Line Zidani most–Maribor and
Renewal of Tracks NO 1, 2 and 3 on
Ponikva Railway Line Zidani most–
Maribor
Location – Slovenia
1. Publication
reference:
EuropeAid/117769/D/W/SI.
2. Procedure: International Open Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PT/001/2.
5. Contracting authority: Public Agency
for Rail Transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
Contract specification
6. Description of the contract
On the main railway line between
Ljubljana and Maribor the most pf passenger’s traffic in Slovenia is realized.
Therefore Slovene Railways decided to
modernize the mentioned line. By introducing up-to-date rolling stock this would
mean essential shorter travelling time.
The construction-technological measures
are scooped by the study for increasing
speed to 120 and 160 km/h on railway line
Celje–Maribor, which has been done by
SŽ-Projektivno podjetje in 1992.
This design deals with railway line reconstruction on the section from station
Poljčane to km 563+346 and renewal of the
railway tracks No 1, 2 and 3 at the Ponikva
station which runs completely on the existing railway’s right of way.
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7. Number and titles of Lots: Single Lot
– Renewal of Line Section from Station
Poljčane to km 563+346 on Railway line Zidani most–Maribor and Renewal of Tracks
NO 1, 2 and 3 on Ponikva Railway Line Zidani most–Maribor.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons of the Member States of the
European Union and the beneficiary countries of the ISPA Programme, as well as
Cyprus, Malta and Turkey (see also heading 21 below). All goods supplied under this
contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
furnish proof that they are not in any of the
situations listed in point 2.3.3 of the Practical guide to contract procedures financed by
general budget of the European Communities in the context of external actions.
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
may submit only one tender.
Tenderers may not submit a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the works required in the tender dossier.
Tenders for part of the Works will not be
considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in the amount
of 2% of the Tender Price excluding Value
Added Tax (VAT) in EURO when submitting
their tender. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be asked to provide
a performance guarantee of 10% of the
amount of the contract at the signing of the
contract. This guarantee must be provided
within 28 days after the tenderer receives
the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the second best admissible tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit will be
held on 25. 5. 2004 at 11:00 hrs local time
in Ponikva Railway Station, Hotunje 1, 3232
Ponikva.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution: The Works must
be completed within 8 months after the issue of the Letter of Commencement.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– a sole Tenderer shall have the ability to carry out at least 70% of the Works
by his own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works by his own means;
– average turnover in construction works
for the years 2001, 2002 and 2003 should
exceed 14.000.000,00 EUR;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years;
– access to credit line which should exceed 1.750.000,00 EUR.
17. Award criteria: A Tenderer, whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has offered the lowest price will be awarded
the contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor upon payment of
EUR 600,00 (which excludes courier delivery) in SIT or any other equivalent foreign
convertible currency to the account No.
04515-0000334091 (for payments in SIT) or
to the bank account No. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X at Nova Kreditna banka
Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice “For tender dossier Renewal of Line Section from Station Poljčane
to km 563+346 on Railway Line Zidani
most–Maribor and Renewal of Tracks NO
1, 2 and 3 on Ponikva Railway Line Zidani
most–Maribor. For the payments the selling
exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of the announcement in the
OG RS is relevant.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender

dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding
this tender should send them in writing
to the following address: Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor, phone:
+386(0)2/250-41-10,fax:+386(0)2/250-41-35,
e-mail: proplus@proplus.si (mentioning the
Publication reference shown in item 1), at
least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all tenderers` questions at least 11 days before the
deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on
19. 7. 2004 by 9:00 hrs local time to the
address: Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5 – in
secretary`s office, 2000 Maribor.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The opening of Tenders will be public on the 19. 7.
2004 at 10:00 hrs local time at the address: Public Agency for Rail Transport in
Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor.
21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No. 1267/1999 of 21st June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for
Pre-accession.
Public Agency for Rail Transport
in Republic of Slovenia
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obdobja, kar bo omogočilo trajanje izvedbe
del do 30. aprila 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop – Krepitev Slovenije na lokalnem
nivoju – Kuzma Javno vodovodno omrežje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije ter držav in
območij ki jih pokriva program PHARE, kakor tudi Ciper, Malta in Turčija. Vse blago,
ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj navedenem v Priročniku za
pogodbe z zunanjimi partnerji, odstavek 2.3
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki
sodelujejo na osnovi skupnega nastopa
– joint venture/konzorcij in podizvajalci)

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalnem nivoju
– Kuzma Javno vodovodno omrežje
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: lokalni javni razpis brez
omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI0106.01.01.0008.
5. Naročnik: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
Pogodba
6. Opis projekta
Javno vodovodno omrežje za Občino
Kuzmo in k.o. Matjaševci, Dolič in Gornji Slaveči bo izgrajen v skupni dolžini
50.963 m.
Izvajalec bo moral v omrežju izvesti primarne in sekundarne vode, individualne
priključke ter izgraditi pripadajoče objekte
(vodohran, črpališča in črpalne jaške).
Primarni vodi morajo biti položeni od obstoječega izvira pri “Šnajder-ju” v Doliču v
naslednje smeri:

1. Severno v smeri Surkuševa Graba I
2. Vzhodno v smeri Kuzma
3. V središču Občine Kuzma
4. JZ proti vodohranu
5. Južno proti meji s k.o. Doljni Slaveči
6. JZ proti cerkvi v Gornjih Slavečih
7. Zahodno proti Hubrovi Gasi
8. Severno proti Sotlarjevemu Bregu in Krajnčev Dolu
Pomembno sporočilo: podpis pogodbe
s strani naročnika je odvisen od pridobitve
odobritve podane s strani Delegacije Evropske komisije za podaljšanje plačilnega

Stran

veja 1 Ф 110,
veja 2 Ф 160,
veja 3 Ф 110/100,
veja 4 Ф 160,
veja 5 Ф 110/160,
veja 6 Ф 110,
veja 7 Ф 110,
veja 8 Ф 160.

lahko predložijo le eno ponudbo. Predložitev oziroma sodelovanje ponudnika pri več
kot eni ponudbi bo povzročilo diskvalifikacijo
vseh ponudb, v katere je ponudnik vključen.
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Sodelovanje podizvajalcev v več kot eni ponudbi, vključenih z deležem udeležbe manjšim od 10 procentov ni omejeno.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
DDV, v EURO. Garancija mora biti veljavna
120 dni od roka za oddajo ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu
(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s
strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti v
EURO. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled gradbišča
bo izveden dne 18. 5. 2004 uri po lokalnem
času na sedežu Občine Kuzma.
Sodelovanje na informativnem sestanku
in ogledu kraja gradbišča je priporočeno,
čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana najkasneje do 30. aprila
2005 po izdaji pisma o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner
v konzorciju;
– povprečni promet v gradbenih delih v
letih 2001, 2002 in 2003 mora znašati najmanj 2.500.000,00 EURO;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– ključno osebje mora imeti vsaj 3 leta
delovnih izkušenj in kvalifikacije za dela, ki
so po naravi primerljiva razpisanim delom;
– dostop do posojila v vrednosti 300.000
EURO.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem in
bo imela najnižjo ceno.
Variantne ponudbe niso sprejemljive.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslednjem naslovu: Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR na
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transakcijski račun št. 04515-0000334091
(za tolarska vplačila) ali na devizni račun
pri Novi Kreditni banki Maribor d.d., št.
27620-633-11371, SWIFT KBMASI2X (za
devizna vplačila) s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo “Krepitev Slovenije na lokalnem nivoju – Kuzma Javno vodovodno
omrežje”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan
objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno na
naslov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, tel: +386 (0)2 250 41 10, faks +386
(0)2 250 41 35, e-mail: proplus@proplus.si,

najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 17. 6. 2004
do 10. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24 – v tajništvo, 9263 Kuzma. Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 17. 6. 2004 ob 11. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Občina
Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 3906/89 of 18th December 1989
on Economic Aid to certain Countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Kuzma
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services must originate in one or more of
these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same consortium,
and sub-contractors) may submit only one
tender. Submission or participation by a
Tenderer in more than one Tender for a
Contract will result in the disqualification
of all Tenders for that Contract in which the
party is involved. However, this does not
limit the inclusion of the same subcontractor below ten per cent of works in more than
one Tender.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in the amount of 2% of the Tender
Price excluding VAT in EURO. The Tender

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Kuzma
Water Supply System
Location – Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI0106.01.01.0008.
5. Contracting authority: Municipality
Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
Contract specification
6. Contract description
Public Water Supply System for Municipality Kuzma and cadastral Municipalities of
Matjaševci, Dolič and Gornji Slaveči will be
laid in total length of 50.963 m.
In this network the Contractor shall carry
out primary and secondary pipelines, individual connections and supporting buildings
(water storage tank, pumping stations and
pumping shafts). Primary pipelines shall be
laid from existing well at “Šnajder” in Dolič
to following directions:

1. Nord in direction Surkuševa Graba I
2. East direction Kuzma
3. In Center of Municipality Kuzma
4. South-West towards water storage Tank
5. South towards border with kadastral Municipality Doljni Slaveči
6. South-West towards church in Gornji Slaveč
7. West towards Hubrovi Gasi
8. North towards Sotlarjev Breg and Krajnčev Dol
“Important note: The eventual signature of the Contracting Agreement by the
Contracting
Authority
is
dependent
upon the approval by the European
Commission of a request for extension
of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30th
April 2005”.
7. Number and titles of Lots: Single Lot
– Strengthening Slovenia at Local Level
– Kuzma Watem Supply System.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Tender
participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and the beneficiary countries of the PHARE Programme,
as well as Cyprus, Malta and Turkey (see
also item 21 below). All works, supplies and

branch 1 Ф 110,
branch 2 Ф 160
branch 3 Ф 110/100,
branch 4 Ф 160,
branch 5 Ф 110/160,
branch 6 Ф 110,
branch 7 Ф 110,
branch 8 Ф 160.

Guarantee shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EURO when countersigning the contract. This must be delivered
within 28 days after receipt by the tenderer
of the contract signed by the Contracting
Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
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which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit will
be held on May 18th 2004 at 11:00 hrs local time at the premises of the Municipality
Kuzma.
Participation to the information meeting and site visit is recommended, but not
compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed till April 30th 2005 at least
after the issue of the Letter of Commencement.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to
– a sole Tenderer shall have the ability to carry out at least 70% of the Works
by his own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;
– Average turnover in construction works
for the years 2001, 2002 and 2003 should
exceed 2.500.000,00 EURO;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years;
– all key personnel must have at least 3
year’s appropriate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar
nature to this project;
– access to credit line which should exceed 300.000 EURO.
17. Award criteria
A Tenderer, whose Tender has been
determined to meet the administrative and
technical criteria, and has offered the lowest
price will be awarded the contract.
No variant solutions will be considered.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor upon payment of
EUR 300 (which excludes courier delivery) in SIT or any other equivalent foreign
convertible currency to the account No.
04515-0000334091 (for payments in SIT) or
to the bank account No. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X at Nova Kreditna banka
Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice “For tender dossier “Strengthening Slovenia at Local Level
– Kuzma Water Supply System”. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the OG RS is relevant.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
following address: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, phone: +386 (0)2
250 41 10, fax: +386 (0)2 250 41 35, e-mail:
proplus@proplus.si, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must

na po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 10. 5. 2004, ob 10.
uri po lokalnem času, na naslovu: Občina
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 210 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih
2001, 2002 in 2003 mora biti enako ali presegati 250.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
50.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli; gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so
izvedba čistilne naprave kapacitete 1000
PE ali več;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 300
EUR ali enake vsote v SIT, na račun: SL
Consult d.o.o., Ljubljana, št. računa 33000–

reply to all tenderers` questions at least 11
days before the deadline for submission of
tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English language must be delivered at the latest on
June 17th 2004 by 10:00 hrs local time to
the address: Municipality Kuzma, Kuzma 24
– in secretary’s office, 9263 Kuzma.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The opening of Tenders will be public on the June
17th 2004 at 11:00 hrs local time at the
address: Municipality Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No. 3906/89 of 18th December 1989 on economic aid to certain countries of Central and
Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Kuzma
Št. 13/04

Ob-9745/04

Javni razpis za gradbena dela
krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Čistilna naprava Podzemelj
Slovenija
1. Številka objave:
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0002.
5. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg
24, SI – 8330 Metlika.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Čistilna naprava Podzemelj je izgradnja biološke čistilne naprave
kapacitete 700 PE.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Čistilna naprava Podzemelj, Št. SI
0106.01.01.0002.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV), v EUR. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost
ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnje-
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6617471620 pri Hypo Alpe – Adria – Bank
d.d., Ljubljana SWIFT CODE: KLHBSI22, s
pripisom “WWTP Podzemelj”. Za vplačila v
SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI
– 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92 (z
navedbo Številke objave iz 1. točke) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 17. 6. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Metlika, Mestni
trg 24, SI – 8330 Metlika.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 17. 6. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330
Metlika.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Metlika
Št. 13/04

Ob-9746/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local
Level – Wastewater Treatment Plant
Podzemelj
Slovenia
1. Publication reference:
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0002.
5. Contracting authority: Municipality of
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Contract specification
6. Contract description
The project Wastewater Treatment Plant
Podzemelj consists of construction of biological wastewater treatment plant for 700 PE.
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30th
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Wastewater Treatment Plant Podzemelj, No
SI 0106.01.01.0002.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered by PHARE
Programme under which the contract is financed, as well as Cyprus, Malta and Turkey. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.
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9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer which should cover the whole of the works. No partial tenders
or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 10. 5. 2004, at 10:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Metlika,
Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika. Participation to the information meeting and site visit
is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 210 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
250,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 50,000.00;
– Successful experience as a prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during

last 5 years; construction project of similar
nature and complexity means construction
of wastewater treatment plant for 1000 PE
or bigger;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable
tender fee of EUR 300.00 or equivalent in
SIT, which excludes courier delivery, has
been credited to the SL Consult d.o.o.,
Ljubljana, Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Ljubljana, account No 33000–6617471620,
SWIFT CODE: KLHBSI22, with the notice
“WWTP Podzemelj”. For the payments in
SIT the selling exchange rate issued by
the Bank of Slovenia on the day of the announcement in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia is relevant. Tenders
must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier,
whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 17. 6. 2004, at 11:00 hrs local time,
to the following address: Municipality of Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 17. 6.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Metlika, Mestni
trg 24, SI – 8330 Metlika.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Metlika
Št. 11/04

Ob-9751/04

Javni razpis za gradbena dela
krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči–
Krmačina
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0006.
5. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg
24, SI – 8330 Metlika.
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Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Vodovodni sistem Drašiči – Vidošiči – Krmačina je izgradnja cevovoda v dolžini 4056 m ter dveh vodohranov
(100 m3 in 200 m3).
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine, je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči–Krmačina, Št. SI 0106.01.01.0006.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki presega
2% ponudbene cene brez davka na dodano
vrednost (DDV), v EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora veljati 120 dni od dne odpiranja
ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 10. 5. 2004, ob 13.
uri po lokalnem času, na naslovu: Občina
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 180 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
600.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
100.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izvedba vodovodnega sistema;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa 33000-6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “Drašiči–Vidošiči–Krmačina”. Za vplačila v SIT je
veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki, kot
je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 1. 7. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Metlika, Mestni
trg 24, SI – 8330 Metlika.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 1. 7. 2004, ob 12. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Občina
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
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21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Metlika
Št. 11/04

Ob-9753/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Water Supply Drašiči–Vidošiči–
Krmačina
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0006.
5. Contracting authority: Municipality of
Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Contract specification
6. Contract description
The project Water Supply Drašiči–
Vidošiči–Krmačina consists of construction
of pipeline in length of 4056 m and two water
tanks (100 m3 and 200 m3).
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Water Supply Drašiči–Vidošiči–Krmačina,
No SI 0106.01.01.0006.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the con-
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tract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 10. 5. 2004, at 13:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Metlika,
Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika. Participation to the information meeting and site visit
is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 180 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
600,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 100,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means execution of water
supply;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 300.00 or equivalent in SIT,
which excludes courier delivery, has been
credited to the account name SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adra-Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No: 33000-6617471620, IBAN CODE
/ Account No: SI5633000-6617471620,
SWIFT CODE: KLHBSI22, with the notice
“Drašiči–Vidošiči–Krmačina”. For the payments in SIT, the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
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the publication of this procurement notice in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 1. 7. 2004, at 11:00 hrs local time, to
the following address: Municipality of Metlika, Mestni trg 24, SI – 8330 Metlika.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 1. 7.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Metlika, Mestni
trg 24, SI – 8330 Metlika.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Metlika
Št. 12/04

Ob-9759/04

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– vodovodni sistem Majšperk
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0007.
5. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk
32a, SI – 2322 Majšperk.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Vodovodni sistem Majšperk je izgradnja dveh vej (B in D) glavnega vodovodnega sistema s potrebnima
tlačnima postajama in ostalimi priključki za
naselja Naraplje, Jelovice, Planjsko, Sitež,
Dol pri Stopercah, Janški vrh, Nadole, Kočice in Dolena v občinah Majšperk, Žetale in
Videm in izvedba 336 individualnih priključkov na omenjeni vodovod.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine, je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en (1) sklop: Vodovodni sistem Majšperk. Št.
SI 0106.01.01.0007.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na
razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in pravne osebe (posamezno
ali na osnovi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije in držav in območij, ki jih pokriva
PHARE program, iz katerega je pogodba
financirana ter Cipra, Malte in Turčije. Vse
blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe,
mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV), v EUR. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost
ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 14. 5. 2004, ob 10:
00 uri po lokalnem času, na naslovu: Občina Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk. Sodelovanje na informativnem
sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 180 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
1,500.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
300.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisa-
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nimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izvedba vodovodnega sistema;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 300,00 EUR ali enake
vsote v SIT, na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa 33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Majšperk”. Za vplačila
v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks št.: +386 1 241 90
92 (z navedbo številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 5. 7. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 5. 7. 2004, ob 12. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Majšperk

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 180 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30 April 2005.
Selection and award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
1,500,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 300,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means execution of water
supply system;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE / Account
No: SI5633000-6617471620, SWIFT CODE:
KLHBSI22, with the notice “Majšperk”. For
the payments in SIT, the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the publication of this procurement notice in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the standard tender form included
in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386 1 241 90 92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.

Št. 12/04

Ob-9760/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Water Supply System Majšperk
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0007.
5. Contracting authority: Municipality of Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk.
Contract specification
6. Contract description
The project Water Supply System
Majšperk consists of construction of branch-

es »B« and »D« of the primary water-supply
network with the required transfer pumping
stations and other facilities for settlements
Naraplje, Jelovice, Planjsko, Sitež, Dol pri
Stopercah, Janški vrh, Nadole, Kočice and
Dolena in the municipalities of Majšperk,
Žetale and Videm, and the execution of 336
individual connections in this area.
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Water Supply System Majšperk, No SI
0106.01.01.0007.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 14. 5. 2004, at 10:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Majšperk,
Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
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19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 5. 7. 2004, at 11:00 hrs local
time, to the following address: Municipality of Majšperk, Majšperk 32a, SI – 2322
Majšperk.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders will be opened in public session on
5. 7. 2004, at 12:00 hrs local time, on the
following address: Municipality of Majšperk,
Majšperk 32a, SI – 2322 Majšperk.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Majšperk
Št. 16/04

Ob-9798/04

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– vodovod Ljutomer–Noršinci
Slovenija
1. Številka objave:
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0005.
5. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, SI – 9240 Ljutomer.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Vodovod Ljutomer
– Noršinci je izgradnja primarnega vodovodnega sistema med Ljutomerom in Noršinci v dolžini 3214 m.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Vodovod Ljutomer–Noršinci, Št. SI
0106.01.01.0005.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV), v EUR. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost
ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa
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in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 12. 5. 2004, ob 13. uri
po lokalnem času, na naslovu: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, SI – 9240 Ljutomer.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 180 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
600.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
100.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izvedba vodovodnega sistema;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljub-

ljana, št. računa 33000-6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “Ljutomer”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 28. 6. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, SI – 9240 Ljutomer.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 28. 6. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, SI – 9240
Ljutomer.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Ljutomer
Št. 16/04

Ob-9795/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
– Water Supply Ljutomer–Noršinci
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0005.
5. Contracting authority: Municipality
of Majšperk, Vrazova ulica 1, SI – 9240
Ljutomer.
Contract specification
6. Contract description
The project Water Supply Ljutomer –
Noršinci consists of construction of primary
water supply system between Ljutomer and
Noršinci in length of 3214 m.
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30th
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Water Supply Ljutomer – Noršinci, No SI
0106.01.01.0005.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States and the countries and territories of the regions covered by PHARE
Programme under which the contract is financed, as well as Cyprus, Malta and Tur-
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key. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
Relations contracts (available from the following Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 12. 5. 2004, at 13:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Ljutomer,
Vrazova ulica 1, SI – 9240 Ljutomer. Participation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 180 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
600,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 100,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects

5. Naročnik: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Vodovod Sveti Florijan
– Ravno Cerje je izgradnja primarnega vodovodnega sistema na območju vasi Sveti
Florijan, Ravno Cerje in Ložno.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine, je odvisen od odobritve vloge za podaljšanje izplačil s strani
Delegacije Evropske komisije, bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Vodovod Sveti Florijan–Ravno
Cerje, Št. SI 0106.01.01.0010.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davka na
dodano vrednost (DDV), v EUR. Garancija
za resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
dne odpiranja ponudb. Garancija za resnost
ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu(im) ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
v EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 14. 5. 2004, ob 13. uri
po lokalnem času, na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250
Rogaška Slatina. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča
je priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 180 dni od datu-

of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means execution of water
supply system;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE/Account
No: SI5633000-6617471620, SWIFT CODE:
KLHBSI22, with the notice “Ljutomer”. For
the payments in SIT, the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the publication of this procurement
notice in the Official Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be
submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the latest on 28. 6. 2004, at 11:00 hrs local time,
to the following address: Municipality of Ljutomer, Vrazova ulica 1, SI – 9240 Ljutomer.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 28. 6.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Ljutomer, Vrazova ulica 1, SI – 9240 Ljutomer.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Ljutomer
Št. 15/04

Ob-9802/04

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Vodovod Sveti Florijan–Ravno Cerje
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0010.
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ma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
600.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
100.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih
je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli; gradbena dela, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
so izvedba vodovoda;
– ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa 33000– 6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “Rogaška Slatina”. Za vplačila v SIT je veljaven
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje do
8. 7. 2004, do 11. ure po lokalnem času, na
naslednji naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška Slatina.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
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20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 8. 7. 2004, ob 12. uri
po lokalnem času, na naslednjem naslovu:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
SI – 3250 Rogaška Slatina.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Rogaška Slatina
Št. 15/04

Ob-9800/04

Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level–
Water Supply Sveti Florijan–Ravno
Cerje
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0010.
5. Contracting authority: Municipality
of Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI
– 3250 Rogaška Slatina.
Contract specification
6. Contract description
The project Water Supply Sveti Florijan
– Ravno Cerje consists of construction of
primary water supply network on the area of
Sveti Florijan, Ravno Cerje and Ložno.
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30th
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Water Supply Sveti Florijan–Ravno Cerje,
No SI 0106.01.01.0010.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful

tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 14. 5. 2004, at 13:00 hrs local time, at the
premises of the Municipality of Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška
Slatina. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 180 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
600,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 100,000.00;
– Successful experience as a prime contractor in construction of at least 3 projects
of the same nature and complexity comparable to the tendered works during last 5
years; construction project of similar nature
and complexity means execution of water
supply;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne
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fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE/Account
No:
SI5633000-6617471620,
SWIFT
CODE: KLHBSI22, with the notice “Rogaška
Slatina”. For the payments in SIT, the selling
exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of the publication of this
procurement notice in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier, whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 8. 7. 2004, at 11:00 hrs local
time, to the following address: Municipality of Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI
– 3250 Rogaška Slatina.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 8. 7.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, SI – 3250 Rogaška
Slatina.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Rogaška Slatina

bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli; gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so
izvedba čistilne naprave kapacitete 1000
PE ali več;
– Ključno osebje (vodja projekta, vodja
gradbišča in delovodja) mora imeti vsaj 3
leta izkušenj na podobnem položaju in na
področju, podobnem razpisanim delom.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, št. računa 33000-6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom
“WWTP Petanjci”. Za vplačila v SIT je
veljaven prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave tega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 21. 6. 2004, do 11. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Tišina, Tišina 4,
SI – 9261 Tišina.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 21. 6. 2004, ob 12. uri po lokalnem času, na naslednjem naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, SI – 9261 Tišina.
21. Pravna osnova: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.
Občina Tišina

Št. 14/04

Ob-9803/04

Javni razpis za gradbena dela
Krepitev Slovenije na lokalni ravni
– Čistilna naprava Petanjci
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0106.01.01.0001.
5. Naročnik: Občina Tišina, Tišina 4, SI
– 9261 Tišina.
Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta Čistilna naprava Petanjci je izgradnja biološke čistilne naprave
kapacitete 1800 PE z aerobno stabilizacijo
blata.
Morebitni podpis pogodbenega sporazuma s strani občine je odvisen od odobritve
vloge za podaljšanje izplačil s strani Delegacije Evropske komisije in bo omogočal
dokončanje del do 30. 4. 2005.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Čistilna naprava Petanjci, Št. SI
0106.01.01.0001.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične
in pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij)
iz držav članic Evropske Unije in držav in
območij, ki jih pokriva PHARE program, iz

katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno
v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenih v Odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na
voljo na naslednjem spletnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_
en.htm ).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve se
ne bodo upoštevale.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki presega
2% ponudbene cene brez davka na dodano
vrednost (DDV), v EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora veljati 120 dni od dne odpiranja
ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s strani
vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča, dne 12. 5. 2004, ob 10.
uri po lokalnem času, na naslovu: Občina
Tišina, Tišina 4, SI – 9261 Tišina. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 210 dni od datuma začetka, toda ne kasneje kot 30. aprila
2005.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko
pa jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– povprečje ponudnikovih (samostojnega ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v
letih 2001, 2002 in 2003 mora biti najmanj
1,500.000 EUR;
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
200.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
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Works Procurement Notice
Strengthening Slovenia at Local Level
Wastewater Treatment Plant Petanjci
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0106.01.01.0001.
5. Contracting authority: Municipality of
Tišina, Tišina 4, SI – 9261 Tišina.
Contract specification
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6. Contract description
The project Wastewater Treatment Plant
Petanjci consists of construction of biological wastewater treatment plant for 1800 PE
with an aerobe sludge stabilisation.
The eventual signature of the Contract
Agreement by the Contracting Authority is
dependent upon the approval by the European Commission of a request for extension of the disbursement period which will
permit the duration of the works until 30th
April 2005.
7. Number and titles of lots: Single lot:
Wastewater Treatment Plant Petanjci, No SI
0106.01.01.0001.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually or in grouping – Joint Venture/Consortium
of Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions covered by PHARE Programme under which
the contract is financed, as well as Cyprus,
Malta and Turkey. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including firms within the same legal
group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may only submit one offer, which should
cover the whole of the Works. No partial
tenders or variant solutions will be considered.
11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when submitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requested to provide
a performance guarantee of 10% of the contract value in EUR when signing the contract. This must be delivered within 28 days
after signing the contract. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer, which has submitted
the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers having obtained the
tender dossier will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer,
on 12. 5. 2004, at 10:00 hrs local time, at
the premises of the Municipality of Tišina,
Tišina 4, SI – 9261 Tišina. Participation to
the information meeting and site visit is recommended, but not compulsory.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
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15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 210 days after the
Commencement Date, but in any case no
later than 30th April 2005.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:
– A sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– The average of Tenderer’s (either a single company or Joint Venture/Consortium)
annual turnovers in the years 2001,
2002 and 2003 shall be of at least EUR
1,500,000.00;
– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 200,000.00;
– Successful experience as a prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 5 years; construction project of similar
nature and complexity means construction
of wastewater treatment plant for 1000 PE
or bigger;
– All his key personnel (Project Manager,
Site Manager, and Foreman) shall have at
least 3 years of experience on relevant position and proven qualifications relevant to
works similar to tendered project.
17. Award criteria: The Evaluation Committee shall select the Tenderer whose
Tender has been determined to meet the
administrative and technical criteria, and
has the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 300.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE/Account
No:
SI5633000-6617471620,
SWIFT
CODE: KLHBSI22, with the notice “WWTP
Petanjci”. For the payments in SIT, the
selling exchange rate issued by the Bank
of Slovenia on the day of the publication
of this procurement notice in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386/1/241-90-92 (mentioning the Publication reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting
Authority must reply to all tenderers’ question at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders

The tenders must be delivered at the latest on 21. 6. 2004, at 11:00 hrs local time, to
the following address: Municipality of Tišina,
Tišina 4, SI – 9261 Tišina.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be opened in public session on 21. 6.
2004, at 12:00 hrs local time, on the following address: Municipality of Tišina, Tišina 4,
SI – 9261 Tišina.
21. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Tišina

Javni razpisi
Št. 352-30-3/2004
Ob-9852/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje projektov in nagrad na
področju prostorskega načrtovanja in
urejanja prostora, graditve, zemljiške in
stanovanjske politike v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in nagrad za izjemne dosežke
na področju prostorskega načrtovanja in
urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike z namenom:
– prispevati k izvajanju ukrepov in doseganju ciljev zakonov, politik in strategij na
področju prostorskega načrtovanja, urejanja
prostora, graditve objektov, stanovanjske in
zemljiške politike ter k uresničevanju ciljev in
usmeritev vzdržnega prostorskega razvoja;
– prispevati k uveljavljanju in promociji
primerov dobre prakse;
– prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega arhitekturnega,
krajinskega in gradbenega raziskovanja,
načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na
mednarodni, državni in lokalni ravni;
– uveljavljanje pomena vrednot prostora
v družbi.
Vsebinsko je razdeljen na dva sklopa:
A) Sofinanciranje projektov na področju
prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske
politike.
B) Sofinanciranje uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem,
izvajalcem in investitorjem za nadpovprečno
izvedene projekte ter drugim strokovnjakom
za izjemne dosežke na področju prostorskega razvoja in načrtovanja, graditve objektov,
zemljiške in stanovanjske politike.
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3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis za sklop A se lahko prijavijo
organizacije, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije, in so pravno-formalno organizirane kot: društva, zveze društev,
zavodi, univerze, članice univerz, ustanove,
zbornice.
Na razpis za sklop B se lahko prijavijo:
v Republiki Sloveniji registrirane neprofitne
organizacije in ustanove.
Nagrade za katere se naproša sredstva
morajo biti formalno pravno uvedene.
4. Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja, bodo
uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
Sklop A: (1) kakovost vsebine projekta,
(2) pomen projekta z vidika doseganja ciljnih
javnosti in teritorialne ravni, (3) reference izvajalca, nosilca in sodelavcev projekta, (4)
finančni načrt in stroškovna učinkovitost
projekta.
Sklop B: (1) pomen nagrade za slovensko družbo in prispevek k izboljšanju kvalitete grajenega prostora, (2) inovativnost in
originalnost nagrajenih projektov, (3) struktura nagrajencev, (4) reference nosilcev in
sofinancerjev nagrad, (5) spremljajoče aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad.
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele nagrade, ki se jih podeljuje za izvedene
projekte na območju Republike Slovenije ter
za izvedene projekte, katerih nosilci so pravne in fizične osebe registrirane v Republiki
Sloveniji.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev za
sofinanciranje je treba zbrati za sklop A najmanj 75 točk in za sklop B najmanj 70 točk.
Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do
sofinanciranja.
Kolikor je projekt neskladen s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči in se
ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in
vrednotenje vlog.
5. Okvirna višina sredstev
Skupna predvidena višina sredstev za
sofinanciranje je 14 mio SIT, za sklop A 10
mio SIT in za sklop B 4 mio SIT.
Sklop A:
Projekte, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo
sredstva v višini največ do 50% celotne
vrednosti projekta, ob upoštevanju, da
vlagatelj na podlagi ocenitve vlog dosežejo
najmanj 75 točk (75% maksimalno možnega števila).
Sklop B:
Nagrade, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko
prejmejo sredstva v višini do 70% celotne
vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je
najvišji možni znesek sofinanciranja 2 milijona tolarjev.
Če bo upravičencev do subvencij pri
sklopu A in sklopu B več kot je razpoložljivih
proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do subvencij delež subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca decembra 2004.

oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu (v nadaljevanju: predlagatelj).
b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali
Slovenec brez slovenskega državljanstva,
ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji
pod enakimi pogoji kot državljan Republike
Slovenije,
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če
je kandidat že vpisan na podiplomski študij
in ima objavljene znanstvene članke ali ima
zaključen magisterij, je povprečna ocena
lahko tudi nižja, vendar ne nižja od 7,80,
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva 1976); če je kandidat brez
finančne podpore ministrstva že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa
je starost kandidata lahko 30 let.
Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost
kandidata.
c) Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obrazec: 01-09/04) in samostojne
priloge:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata v raziskovalni skupini,
– seznam raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnih programov, ki jih (so)financira ministrstvo, izvajajo pa se v raziskovalni
skupini,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi (diplomo) oziroma izjavo, da bo kandidat diplomiral do
vključno 15. septembra s tem, da mora biti
diploma predložena ministrstvu najkasneje
do 15. septembra tekočega leta,
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija, ki mora vsebovati podatke
o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem
študiju,
– pisno izjavo organizacije kandidatove
zaposlitve (če to ni raziskovalna oziroma
visokošolska organizacija), da bo kandidata
v času usposabljanja razbremenila delovnih
dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s pravilnikom,
– pisno izjavo kandidata, da bo za prvo
redno zaposlitev po končanem usposabljanju, za enak čas kot je trajalo njegovo financiranje, sprejel pridobljeni izobrazbi ustrezno zaposlitev v Republiki Sloveniji.
4. Merila za ocenjevanje prijav:
a) Ustreznost mentorja se oceni z vidika
mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.
Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja raziskovalne
dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti,
– imeti mora najmanj en znanstveni članek kot edini avtor ali ustrezno število člankov v soavtorstvu, objavljenih v zadnjih treh

7. Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: ne glede na
način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje
do vključno 5. maja 2004, do 11. ure.
8. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidnimi označbami:
– »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje projektov in nagrad na področju
prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike v letu 2004«,
– sklop javnega razpisa,
– točen naslov vlagatelja in
– naslov ministrstva.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
potekalo 5. maja 2004, s pričetkom ob 13.
uri, za sklop A na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 21,
Ljubljana, za sklop B na naslovu: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Dunajska c.
48, Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v 30 dneh od dneva
odpiranja.
11. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna
deska, oziroma v vložišču Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana (2. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in
postopkom javnega razpisa lahko predlagatelj dobi vsak delavnik pri Jeleni Torbica, tel.
01/478-70-51, faks 01/478-70-10, e-pošta:
jelena.torbica@gov.si za sklop A in pri Ani
Struna, tel. 01/479-73-61, faks 01/478-74-26,
e-pošta ana.struna@gov.si za sklop B.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 404-03-17/2004
Ob-10129/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF, Ljubljana, na
podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in 9.
člena Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne
in visokošolske organizacije (Ur. l. RS, št.
48/02 in 36/04) objavlja
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev v letu 2004
1. Ime in naslov uporabnika proračunskih
sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih
skupinah raziskovalnih in visokošolskih
organizacij za pridobitev doktorata znanosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu:
a) Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju: kandidat) lahko prijavi:
– raziskovalna ali visokošolska organizacija, ki izvaja raziskovalne programe oziroma projekte, ki jih sofinancira ministrstvo,
– raziskovalna skupina mednarodne
medvladne organizacije,
– raziskovalna skupina tuje pravne osebe, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci
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letih v revijah, ki so indeksirane v bazah SSI,
SSCI in AHCI ali izjemoma v drugih uglednih
znanstvenih revijah, ki jih določi neodvisno
strokovno telo,
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini predlagatelja,
– sodelovati mora v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancira ministrstvo.
b) Ustreznost raziskovalne skupine predlagatelja se oceni na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne
skupine (glede na kazalce znanstvene
uspešnosti), inovativnosti in njenega pomena za razvoj področja,
– povezanosti raziskovalne skupine z
uporabniki,
– rezultatov raziskovalne skupine pri
dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev,
– razvojnih možnosti organizacije,
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih
možnosti področja.
c) Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma
podiplomskega študija, starosti kandidata,
prejetih nagradah in priznanjih in na podlagi
morebitnih raziskovalnih rezultatov.
d) Program usposabljanja se oceni z
vidika zahtevnosti programa usposabljanja,
njegove zasnove in znanstvene relevantnosti.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ 4 leta in šest mesecev.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev, zagotovljenih
v okviru proračuna Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport za leto 2004 in 2005, za
izvedbo programa javnega razpisa v letu
2004, ki se bo pričel izvajati s 1. oktobrom
2004 oziroma najpozneje s 1. decembrom
2004, znaša skupaj 2 md SIT.
7. Oblika, rok in način oddaje prijav:
a) Opremljenost prijave:
– vidna označba: »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis za financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev«,
– naslov ministrstva,
– naslov predlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za financiranje
usposabljanja mladih raziskovalcev« je lahko samo ena prijava, skupaj s fotokopijo.
b) Ovojnica s prijavo za financiranje
mora z oznako: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev«, prispeti v glavno
pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
30. junija 2004 do 12. ure.
8. Datum odpiranja prijav
V roku dostavljene in pravilno označene
prijave bo odprla Komisija za odpiranje prijav, dne 2. julija 2004 ob 9. uri, v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave ter prijave, ki ne bodo izpolnjevale
razpisnih pogojev, bodo vrnjene predlagatelju.
9. Rok, v katerem bodo predlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o rezultatih izbora kandidatov
predvidoma obveščeni v 75 dneh od zaključka razpisa.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno do-
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kumentacijo lahko zainteresirani dvignejo
vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, ali na spletni strani
http//www.mszs.si.
11. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, na tel.
01/478-46-10, 01/478-46-59, 01/478-46-60,
01/478-46-61.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 250/04
Ob-10132/04
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03), Resolucije o
nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
(Ur. l. RS, št. 28/04), Dogovora o sodelovanju in urejanju odprtih vprašanj na področju
kulture, sklenjenega med Ministrstvom za
kulturo RS in Mestno občino Ljubljana, dne
5. 2. 2004, Pogodbe o najemu poslovnih
prostorov Vadbišče v stari mestni elektrarni,
sklenjene med Elektro Ljubljana d.d., Ministrstvom za kulturo RS in Ministrstvom za okolje, prostor in energijo RS, z dne 31. 7. 2003,
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja
Vadbišča Stara Elektrarna
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JPR17-Elektro-2004-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa: predmet
ciljnega razpisa, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007, je izbor programskega upravitelja prostorov Vadbišča Stara Elektrarna
(v nadaljevanju: VSE). Ministrstvo bo z izbranim predlagateljem sklenilo pogodbo o
programskem upravljanju in brezplačnem
najemu prostorov z obveznostjo rednega
vzdrževanja.
II. Razpisno področje
Predmet prijave je programska shema VSE za obdobje od predvidoma 1. 6.
2004 do 31. 7. 2007, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene
vsebine s področja sodobnih uprizoritvenih
umetnosti.
Vadbišče Stara Elektrarna obsega prostore na Slomškovi 18, Ljubljana, to je dvorana v izmeri 364 m2, spremljajoče prostore
v kleti (sanitarije v izmeri 50 m2, prostor pod
odrom v izmeri 240 m2) in prostor v izmeri 59
m2 (sanitarije za izvajalce z garderobo).
III. Programski parametri
Programska shema VSE naj bi obsegala
naslednje programske deleže:
– vaje za predstave 60%,
– delavnice in izobraževanje 30%,
– predstave (oziroma javne prireditve)
10%.
Letno se v VSE predvideva študij 4–6
novih produkcij.
Letno se predvideva realizacija 4–6 delavnic oziroma seminarjev in 4 predavanj.
Mesečno se predvideva največ 10 predstav, od tega največ 3 prireditve komercialnega značaja v letu.

Maksimalno število udeležencev je 170
(publika 150, izvajalci 20).
Programska shema v deležu ne sme
presegati 50% vsebin v izvršni produkciji
programskega upravitelja in mora vključevati v preostalem deležu dejavnosti vsaj
3 drugih nevladnih organizacij (izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov; v
nadaljevanju: podizvajalcev).
Programska shema za obdobje od 1.
6. do 31. 12. 2004 se opredeli podrobneje
v Prijavnem obrazcu 1 (tabela: program
2004), pripravljenost podizvajalcev za to
obdobje mora biti izkazana z izjavo o sodelovanju, v kateri se opredeli terminska realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev
(obvezna dokazila).
Programska shema za obdobje od 1. 1.
2005 do 31. 7. 2007 se obrazloži v Prijavnem obrazcu 1 (tabela obdobje 2005-2007).
Izbrani predlagatelj bo pozvan k predložitvi
podrobnejše programske sheme za leti
2005, 2006 in 2007 za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bo
s pogodbeno stranko sklenjen dodatek k
pogodbi.
IV. Cilji razpisa
Cilj ciljnega razpisa, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007, je zagotovitev prostorskih in
tehničnih pogojev izvajalcem javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov za vadbene, logistične in prireditvene potrebe. Gre za
2. cilj med ukrepi na področju uprizoritvenih
umetnosti, kot jih določa Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007
(Ur. l. RS, št. 28/04).
Postopna vzpostavitev in sofinanciranje
mrežne kulturne infrastrukture kot Centra
sodobnih umetnosti, v delu, ki rešuje prostorsko problematiko nevladnih organizacij s
področja uprizoritvenih umetnosti, je tudi
predmet Dogovora o sodelovanju in urejanju
odprtih vprašanj na področju kulture, sklenjenega med Ministrstvom za kulturo RS in
Mestno občino Ljubljana, dne 5. 2. 2004.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
na navedenem razpisnem področju so: trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih
programov; spodbujanje in zagotavljanje
dostopnosti raznovrstne, kakovostne in
zahtevnejše umetniške produkcije na najširšem področju Republike Slovenije in na
skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
spodbujanje izvirne in sodobne uprizoritvene produkcije in profiliranih mednarodnih
festivalov; spodbujanje tistih izvajalcev, ki se
s svojimi progami vključujejo v mednarodni
prostor oziroma imajo zagotovljena sredstva iz mednarodnih virov in mednarodne
partnerje; spodbujanje tistih izvajalcev, ki
svoje programe namenjajo otrokom in mladini; spodbujanje programov, ki imajo širše
posredne ekonomske učinke in vplivajo
na razvoj človeških virov, ter spodbujanje
programov, ki vključujejo sodelovanje med
vladnim in nevladnim sektorjem.
V. Upravičeni stroški: v okviru ciljnega
razpisa, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007,
so razpisana sredstva za kritje splošnih stroškov delovanja, stroškov dela, povezanega z
delovanjem VSE in stroškov za nakup opreme za VSE. Predlagatelj v okviru ciljnega
razpisa, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007,
ni upravičen do sofinanciranja programskih
materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja, hkrati ni upravičen do
zaprošanja za sredstva za nakup opreme, ki
je že sofinancirana iz javnih sredstev v ok-
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viru že končanih postopkov. Splošni stroški
delovanja so izdatki za blago in storitve, ki
jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni
od obsega izvajanja programa in se vežejo
predvsem na uporabo prostora ter opreme,
ki se uporablja za izvajanje programa.
VI. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ciljni razpis, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007, se lahko prijavijo nevladne in
zasebne nepridobitne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja uprizoritvenih umetnosti (v nadaljevanju: upravičene
osebe) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da
je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid
vodi ministrstvo (društva v javnem interesu
in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri
leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna
Izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev
in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije!);
– da je bil v letu 2003 poslovno likviden
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva;
– upoštevanje programskih parametrov
iz III. točke razpisa pri pripravi programske
sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– predlagajo programsko shemo, ki
vključuje vsaj 50% programa v produkciji
podizvajalcev – vsaj 3 različnih nevladnih
organizacij – izvajalcev javnih kulturnih
programov in projektov (obvezno dokazilo
za l. 2004: originalna izjava o sodelovanju,
v kateri se opredeli terminska realizacija in
finančna udeleženost podizvajalcev);
– da podizvajalcem (izvajalci javnih kulturnih programov in projektov, samozaposleni na področju kulture) ne bo zaračunaval
stroškov storitev (najemnina, oprema...);
– predlagajo finančno konstrukcijo programske sheme, v kateri zaprošeni znesek
financiranja splošnih stroškov delovanja,
stroškov dela, povezanega z delovanjem
VSE in nakupa opreme za VSE ne presega
20,000.000 SIT na letni ravni za leta 2004–
2006 in 10,000.000 SIT v l. 2007.
VII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih predlagateljev, prepoznih,
nepopolnih in nepravilno označenih vlog.
Vloge bo zavrglo Ministrstvo za kulturo s
sklepom.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
17. 5. 2004, oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.

– prijavni obrazec 2 (Izjava predlagatelja
o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje).
XIV. Oddaja in dostava predlogov
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.kultura.gov.si.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 17. 5. 2004 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni
razpis, oznaka JPR17-Elektro-2004-2007.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
XV. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Uroš Korenčan, podsekretar, e-mail:
uros.korencan@gov.si, tel. 01/369-59-58.
XVI. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo
predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku 14 dni po odpiranju vlog, ki
bo 19. 5. 2004.
Ministrstvo za kulturo

VIII. Kriteriji za izbor
Komisija, ki jo bo ministrica imenovala
v skladu z Dogovorom o sodelovanju in
urejanju odprtih vprašanj na področju kulture, med Ministrstvom za kulturo RS in
Mestno občino Ljubljana, z dne 5. 2. 2004
in Pogodbo o najemu poslovnih prostorov
Vadbišče v stari mestni elektrarni, sklenjene
med Elektro Ljubljana d.d., Ministrstvom za
kulturo RS in Ministrstvom za okolje, prostor in energijo RS, z dne 31. 7. 2003, bo
sestavljena na naslednji način: Uroš Korenčan, predsednik (ministrstvo), Blaž Peršin,
član (Mestna občina Ljubljana), mag. Aleš
Jeklič, član (Elektro Ljubljana d.d.), Tomaž
Gubenšek, član (strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti pri ministrstvu).
Strokovna komisija bo pri presoji upoštevala naslednje kriterije:
– kakovost predlagane programske sheme (predlaganih vsebin, avtorjev in vpletenih podizvajalcev) – do 30 točk,
– reference za izvajanje del, ki so predmet razpisa s poudarkom na zadnjih treh
letih – do 20 točk,
– tehničnih in kadrovskih prednosti predlagatelja – do 20 točk,
– raznovrstnost predlagane programske
sheme in število vpletenih podizvajalcev
– do 20 točk,
– izkazana kvaliteta izvajanja izobraževalnih programov na področju uprizoritvenih
umetnosti – do 10 točk.
Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten
najvišje.
IX. Okvirna vrednost
Okvirna
vrednost
razpisa
znaša
70,000.000 SIT za celotno obdobje.
Sredstva, namenjena sofinanciranju
splošnih stroškov delovanja, stroškov
dela, povezanega z delovanjem VSE in
nakupa opreme za VSE znašajo v l. 2004
20,000.000 SIT (ministrstvo 10,000.000 SIT,
Mestna občina Ljubljana 10,000.000 SIT), v
l. 2005 predvidoma 20,000.000 SIT (ministrstvo 10,000.000 SIT, Mestna občina Ljubljana 10,000.000 SIT), v l. 2006 predvidoma
20,000.000 SIT (ministrstvo 10,000.000 SIT,
Mestna občina Ljubljana 10,000.000 SIT) in
v l. 2007 predvidoma 10,000.000 SIT (ministrstvo 5,000.000 SIT, Mestna občina Ljubljana 5,000.000 SIT).
X. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Izbrani predlagatelj bo lahko sredstva za
posamezno leto črpal v istem proračunskem
letu, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Z izbranim predlagateljem bodo ministrstvo, Mestna občina Ljubljana in Elektro
Ljubljana d.d. sklenili štiristransko pogodbo. Izvajalec bo pozvan najkasneje do
15. novembra k predložitvi podrobnejše
programske sheme za vsako leto posebej.
Na podlagi le-te se sklene dodatek k osnovni pogodbi.
XI. Razpisni rok: ciljni razpis, oznaka
JPR17-Elektro-2004-2007, se prične 16. 4.
2004 in zaključi 17. 5. 2003.
XII. Vpogled v dokumentacijo: dokumentacija objekta VSE bo na vpogled dne 23. 4.
2004, v času uradnih ur, v pisarni pristojnega uslužbenca.
XIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s
finančno konstrukcijo),
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Št. 249/04
Ob-10133/04
Na podlagi Zakona o medijih (Ur. l. RS,
št. 35/01, 54/02 – sklep US, 62/03 – odl. US
in 16/04 – odl. US, v nadaljevanju: ZMed),
Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Ur. l. RS, št.
35/04, v nadaljevanju: uredba) ter v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03) Ministrstvo
za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin in razvoja tehnične
infrastrukture na področju medijev v
letu 2004 JPR 20 – MED – 2004
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja:
– programskih vsebin tiskanih medijev in
elektronskih publikacij,
– programskih vsebin radijskih in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti
projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68.
člena Zmed in v skladu z Uredbo o merilih
oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ur. l. RS, št. 105/01),
– tehnična infrastruktura na področju
medijev.
Programske vsebine medijev so zlasti:
1.1 tematski članki, feljtoni, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih oziroma elektronskih
publikacijah;
1.2 radijske in televizijske kulturno umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene in podobne oddaje ter radijske igre in li-
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terarne radijske oddaje, primerne za objavo
v radijskih in televizijskih medijih oziroma
elektronskih publikacijah.
2. Razpisna področja:
2.1 programske vsebine tiskanih medijev,
2.2 programske vsebine radijskih programov,
2.3 programske vsebine televizijskih
programov,
2.4 programske vsebine elektronskih
publikacij,
2.5 programske vsebine, namenje slepim v njih prilagojenih tehnikah,
2.6 programske vsebine, namenje gluhonemim v njih prilagojenih tehnikah,
2.7 razvoj tehnične infrastrukture medijev,
2.8 razvoj oziroma nadgradnja tehnične
infrastrukture operaterjev.
Projekti od točke 2.1 do vključno 2.6 se
sofinancirajo v največ 80% deležu iz sredstev državnega proračuna.
Za projekte od točke 2.7 do vključno 2.8
je določen 40% delež sofinanciranja s sredstvi iz državnega proračuna (oziroma 35%
delež sofinanciranja v osrednji slovenski
statistični regiji) z možnim povečanjem za
15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih
podjetij ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) za sofinanciranje programskih vsebin
se lahko prijavijo:
3.1 izdajatelji tiskanih medijev, radijskih
in televizijskih programov ter elektronskih
publikacij po ZMed (v nadaljnjem besedilu:
izdajatelji) ter pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane za produkcijo avdiovizualnih del
oziroma radijskih programov.
Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične ali pravne osebe razširjajo
aktualne in uredniško oblikovane novinarske programske vsebine prek računalniških
povezav tako, da so dostopne širši javnosti,
ne glede na njihov obseg.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že prejeli sredstva na kateremkoli
javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi največ 3 projekte za sofinanciranje programskih vsebin.
Najvišji znesek, ki ga za posamezni projekt programske vsebine nameni Ministrstvo
za kulturo, lahko znaša:
– 2,000.000 SIT za programske vsebine
tiskanih medijev in elektronskih publikacij,
– 3,000.000 SIT za programske vsebine
radijskih programov,
– 5,000.000 SIT za programske vsebine
televizijskih programov.
Predlagano delo mora izdajatelj razširjati
prek svojega medija.
Izdajatelji morajo biti vpisani v razvid
medijev v skladu z ZMed.
Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo
imeti urejena avtorskopravna razmerja s
kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.
l. RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01).
Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za
kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
Izdajatelji pod točko 3.1 morajo biti vpisani v razvid medijev v skladu z Zmed.
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b) za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih slepim in gluhonemim, v njih
prilagojenih tehnikah, ter razvoja ustrezne
tehnične infrastrukture za njihove potrebe
se lahko prijavijo:
3.2 organizacije slepih in gluhonemih,
ki delujejo na celotnem področju Republike Slovenije in imajo med dejavnostmi tudi
založništvo, avdio ter video dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: organizacije slepih in
gluhonemih).
c) za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture se lahko prijavijo:
3.3 izdajatelji,
3.4 operaterji po ZMed.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva
za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi
največ 1 projekt za sofinanciranje tehnične
infrastrukture.
Najvišji znesek, ki ga za posamezni
projekt razvoja tehnične infrastrukture nameni Ministrstvo za kulturo, lahko znaša
4,000.000 SIT.
Na področju sofinanciranja infrastrukture
radijskih in televizijskih medijev se sofinancirajo naslednji projekti, prioritetno po navedenem vrstnem redu:
3.3.1 izgradnja, vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja (oddajnik,
antenski sistem, valovodi kot npr. link, energetski del in tehnična oprema, ki omogoča
nemoteno delovanje /UPS, klima/),
3.3.2 studijska oprema (avdio/video mešalne mize, kompresor, limiter, računalnik za
podporo produkcije, server, zvočniki, mikrofoni, preklopnik, predvajalnik, snemalnik,
kamera s pripadajočo opremo, svetlobni
park, monitor, merilni instrumenti za merjenje slikovnega in avdio zapisa),
3.3.3 ostala oprema (tekoče vzdrževanje in obratovanje, terenska oprema, prenosna osvetlitev, magnetofoni, kasetofoni,
snemalniki: MG, DAT, CD, DVD, prenosni
video snemalnik in računalnik s pripadajočo
programsko opremo).
Pri sofinanciranju razvoja tehnične infrastrukture kabelskih operaterjev se sofinancirajo naslednji projekti, prioritetno po
navedenem vrstnem redu:
3.4.1 Tehnično povezovanje operaterjev
v regiji in med regijami s pomočjo optične
infrastrukture v smislu izgradnje lastnih
optičnih poti ali s pomočjo mikrovalovnih
linkovskih zvez.
3.4.2 Investicije v glavno sprejemno
postajo.
3.4.3 Vlaganje oziroma posodobitev že
obstoječih kabelskih omrežij v smislu zagotavljanja večje pasovne širine.
Izdajatelji in operaterji morajo imeti do
Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
4. Merila in kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljna merila in kriteriji:
– kvaliteta, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika,
– pomen realizacije v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj
slovenske medijske krajine,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,

– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– ali je predlagatelj projektov z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– ali predlagatelj s projektom zagotavlja
večje zaposlovanje novinarjev,
– ali predlagatelj s projektom prispeva k
izobraževanju novinarjev,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali je objava programske vsebine pomembna za utrjevanje pravne in socialne
države,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira
za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
Pri obravnavi projektov iz točke 3.3.1 se
prednostno obravnavajo prijavitelji, ki imajo
status lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa.
4.2.1 Temeljni kriteriji in merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj
medijev na celotnem območju države,
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za
posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od najvišjega števila točk navzdol, do
porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
programskih vsebin
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
temeljna merila in kriteriji ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od petih temeljnih kriterijev je ocenjen od 5 do 1. Vsak od osmih prednostnih
kriterijev ima 1 točko. Najvišje število prejetih točk za pet temeljnih kriterijev in osem
prednostnih kriterijev je 297 točk.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen
od 5 do 1. Najvišje število prejetih točk za tri
temeljne kriterije je 135 točk.
Svet za medije (komisija) si pridržuje
pravico do spremembe zneska predvidenih
sredstev za sofinanciranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture glede
na število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 za sofinanciranje programskih
vsebin:
– dokazilo o registraciji (npr. kopija izpiska iz sodnega registra; odločba o vpisu v
register društev; dokazilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov…),
– reference avtorja, producenta, izdajatelja in operaterja,
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– obširnejšo vsebinsko obrazložitev
predloga, s katero predlagatelj utemelji
ustrezanje projekta vsem razpisnim pogojem ter merilom in prednostnim kriterijem,
– dokazila o zagotovljenih finančnih
virih,
– dokazilo predlagatelja – izdajatelja o
urejenosti pravnih razmerij s kolektivnimi
organizacijami iz 1. do 5. točke prvega
odstavka 147. člena ali tretjega odstavka
159. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah,
– izjavo številka 1 glavnega avtorja, da
soglaša z navedenimi podatki, če ni sam
predlagatelj projekta,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim projektom ne kandidira oziroma ni
prejel sredstev na drugem javnem razpisu
Ministrstva za kulturo,
– izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija,
– izjava številka 4 izdajatelja, ki kandidira
na razpisnih področjih pod točkami od 2.1
do vključno 2.4, da na kakšnem drugem
ministrstvu za projekt ni prejel sredstev,
oziroma koliko sredstev je že prejel ali zanje kandidira;
4.4.2 za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o registraciji,
– investicijski program (finančna konstrukcija projekta),
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji,
– obvestilo Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto o delovanju (samo za
operaterje),
– kopijo A – testa pooblaščenega laboratorija (samo za operaterje),
– uporabno dovoljenje za omrežje (samo
za operaterje),
– kopija odločbe o statusu lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
ali televizijskega programa (pri projektih iz
točke 3.2.1).
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 130,000.000 SIT za programske vsebine tiskanih medijev, radijskih in televizijskih
programov ter elektronskih publikacij,
– 64,000.000 SIT za razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev,
– 15,200.000 SIT za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih gluhonemim,
v njih prilagojenih tehnikah, ter razvoja
ustrezne tehnične infrastrukture,
– 17,297.000 SIT za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih slepim, v njih
prilagojenih tehnikah, ter razvoja ustrezne
tehnične infrastrukture.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
sofinanciranje.
7. Razpisni rok: razpis se prične 16. aprila 2004 in zaključi 17. maja 2004.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:

stavke za avdiovizualne medije (Ur. l. RS, št.
35/04 v nadaljevanju: uredba) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce (prijavni list, opis
projekta, finančna konstrukcija projekta, viri
pokrivanja stroškov),
– izjave št. 1 do št. 4,
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti
prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti predložena na
naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 17. 5. 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2004 (JPR 20-MED-2004).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumih
iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za
prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni
vložila upravičena oseba ter vloge predlagatelja, ki bo prijavil več projektov kot je
določeno s tem razpisom za posamezna
razpisna področja.
Za nepopolno se šteje vloga ali del
vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marko Jenšterle, tel.
01/369-59-81, elektronska pošta: marko.jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000
Ljubljana).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje o
izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku 45
dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo dne
20. maja 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 248/04
Ob-10134/04
Na podlagi Zakona o medijih (Ur. l. RS,
št. 35/01, 54/02 – sklep US, 62/03, 113/03
– odl. US in 16/04 – odl. US), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunske po-
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redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2004 JPR 13 – AV – 2004
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01; v nadaljevanju: zakon) in v
skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih
za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Ur. l. RS, št. 105/01).
2. Pomen izrazov: projekt avdiovizualnega dela je po vsebini zaključena celota, ki
je dostopna javnosti in ustreza umetniškim,
kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem. V primeru programske nanizanke je
vsaka programska enota nanizanke projekt
zase. Televizijska nadaljevanka je en projekt. Podrobnejšo opredelitev projekta je
moč razbrati iz prijavnega obrazca.
3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta dosega do 80% vseh
predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva
se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot je
določeno v Uredbi o merilih oziroma pogojih
za določitev slovenskih avdiovizualnih del.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 80 milijonov
tolarjev.
5. Projektom pravnih ali fizičnih oseb, ki
so registrirane za produkcijo avdiovizualnih
del ali avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del je predvidoma namenjeno 70% razpoložljivih sredstev.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del ali avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del,
– izdajatelji televizijskih programov, ki so
registrirani za produkcijo avdiovizualnih del.
Obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPESA-a, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti
starejši od 90 dni. Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso
dolžne predložiti dokazila.
Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo,
da bodo njihovi projekti dostopni javnosti
(originalna izjava izdajatelja televizijskega
programa, da bo v primeru izbora projekta
zagotovil javno predvajanje v naslednjem
dvoletnem razdobju).
Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge finančne vire
za pokritje preostalega deleža (obvezno dokazilo: originalna izjava sofinancerja ali koproducenta).
Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu
ministrstva.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
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Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
8. Splošni razpisni kriteriji
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje
splošne programske kriterije:
– izvirnost avtorskega pristopa,
– tematsko pestrost,
– vizualno zanimivost,
– komunikativnost.
9. Prednostni razpisni kriteriji
Kot prednostne kriterije bo ministrstvo
upoštevalo:
– prednostni sklop predstavlja produkcija
dokumentarnih avdiovizualnih del,
– prednostna zvrst vsebine za otroke in
mladino,
– aktualnost tematike,
– pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– projekte mladih avtorjev (do 30 let), ki
obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s
tem širijo slovenski ustvarjalni prostor,
– odmevnost predlagateljevih (producentovih in režiserjevih) že realiziranih
projektov.
10. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
splošni in prednostni razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Najvišje število prejetih točk za štiri
splošne kriterije (izvirnost, tematska pestrost, vizualna zanimivost, komunikativnost) je 20 točk. Vsak od štirih kriterijev je
ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak od ugotovljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z
1 točko. Najvišje skupno število točk vseh
ocenjevalcev je 156.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Dokončni izbor bo opravljen tudi v skladu
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
11. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2004 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03).
12. Razpis se prične 16. aprila 2004 in
se zaključi 17. maja 2004.
13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formular finančnega predračuna,
– izjava (št. 1),
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa dvignejo v vložišču ministrstva med
uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva http:
//www.gov.si/mk.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000, Ljubljana).
15. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti
prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti predložena na
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naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana do 17. maja 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – JPR
13- AV 2004. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 45 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 20. maja
2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 97/04
Ob-9787/04
Posredni proračunski uporabnik: Javna
agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70, faks
01/431-33-60.
Javni razpis za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na
območju Občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi se izvaja na osnovi Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 60/99, 52/02 in 56/03),
Uredbe o splošnih pogojih delovanja Javne
agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 62/03), Pogodbe št.
ARR-1/04 o financiranju delovanja Javne
agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj z dne 16. 12. 2003, Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02 in 130/03), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03),
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00 in 42/03)
ter Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006 in Letnega
izvedbenega programa 2004 (sprejeto na
98. dopisni seji Vlade RS dne 26. 3. 2004)
in sklepov Vlade RS št. 304-04/2001-3 in
304-04/2001-4 z dne 26. 3. 2004).
Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev sredstev za
spodbujanje investicij v razvoj človeških
virov v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih ter s tem povečanje njihove prilagodljivosti in zaposlenih
spremembam v okolju.
Nepovratna sredstva so namenjena za:
A) Sofinanciranje izdelave kadrovskih
strategij in implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov (v nadaljevanju: ‘namen A’).
Poleg sofinanciranja izdelave kadrovskih strategij se bodo sofinancirali naslednji
moduli implementacije projektov s področja
razvoja človeških virov:

– razvoj kadrov,
– sistem motiviranja in nagrajevanja ter
plačni sistem,
– kadrovsko informacijski sistem,
– interno komuniciranje,
– uvajanje pogojev za inovativno poslovanje.
B) Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih (v nadaljevanju:
‘namen B’):
B1) Izobraževanje
Izobraževanje se nanaša na pridobitev
višje stopnje formalne izobrazbe:
– izobraževanje za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe,
– podiplomsko izobraževanje na področju poslovnih ved.
B2) Splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma bodočem
delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnosti zaposlitve delavca. Sofinancirali
se bodo naslednji moduli:
– inovativno poslovanje, s posebnim poudarkom na razvoju ustvarjalnosti,
– e-poslovanje,
– e-učenje,
– reševanje težav absentizma,
– razvoj karier ključnih kadrov v podjetju.
B3) Posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega
znanja, uporabnega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega v
podjetju, ki je koristnik pomoči. Sofinancirali
se bodo naslednji moduli:
– oblike posebnega izobraževanja, specifičnega za posamezna podjetja,
– razvoj karier ključnih kadrov v podjetju
(razvidno iz izdelane kadrovske strategije).
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki
v skladu s kriteriji, opredeljenimi v 3. členu
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03),
ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 31/00, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02
in 93/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99 in 50/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo v času veljavnosti instrumenta
registriran sedež ali samostojno enoto na
območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi;
– niso za isti namen sofinancirane iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna.
Na razpis za namen B ne morejo kandidirati vlagatelji, katerim so že bila tri leta
zapored (2001, 2002 in 2003) odobrena
nepovratna sredstva na javnem razpisu

38 / 16. 4. 2004 /

2351

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju Občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi, za namen izobraževanja in usposabljanja kadrov
v podjetjih.
Okvirna višina sredstev: višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago v letu 2004,
znaša 65,000.000 SIT, od tega 25,000.000
SIT za izdelavo kadrovskih strategij in implementacijo projektov s področja razvoja
človeških virov: razvoj kadrov; sistem motiviranja in nagrajevanja ter plačni sistem;
kadrovsko informacijski sistem; interno
komuniciranje in uvajanje pogojev za inovativno poslovanje, ter 40,000.000 SIT za
sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih.
Višina pomoči, ki jo prejmejo vlagatelji:
– za izdelavo kadrovske strategije in
implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov: razvoj kadrov, sistem
motiviranja in nagrajevanja ter plačni sistem,
kadrovsko informacijski sistem, interno komuniciranje in uvajanje pogojev za inovativno poslovanje, ne bo mogla preseči 50%
upravičenih stroškov za velika podjetja ter
60% za srednja in mala podjetja;
– za izobraževanje in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih
stroškov izobraževanja oziroma splošnega
usposabljanja zaposlenih za velika podjetja
ter 80% za srednja in mala podjetja;
– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanja zaposlenih za velika
podjetja ter 45% v srednjih in malih podjetjih.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko
leto 2004. Javna agencija RS za regionalni
razvoj bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2004 do najkasneje
5. 11. 2004.

– za pravno osebo originalni izpisek
iz sodnega registra ali priglasitvena listina
z vsemi spremembami, potrjena s strani
pristojne izpostave Davčne uprave RS, če
upravičenec opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik;
– bilance stanja, izkazi poslovnega izida podjetja ali samostojnega podjetnika, ki
kandidira na razpis, za zadnja tri leta (2001,
2002 in 2003). Velika podjetja oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi, priložijo tudi
izkaze finančnega izida ter izkaze gibanja
kapitala;
– potrdilo o poravnanih zapadlih davkih in prispevkih, ki ga izda krajevno pristojna
Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni;
– predstavitev projekta:
– sofinanciranje izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov
s področja razvoja človeških virov: razvoj
kadrov, sistem motiviranja in nagrajevanja
ter plačni sistem, kadrovsko informacijski
sistem, interno komuniciranje in uvajanje
pogojev za inovativno poslovanje (Razpisni
obrazec št. 4/1) ali sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih
(Razpisni obrazec št. 4/2);
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe:
– razpisni obrazec št. 5/1 za namen A
ali Razpisni Obrazec št. 5/2 za namen B.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v določenem roku na podlagi poziva k
dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Merila za ocenitev ponudb: popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi
meril. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 71 točk pri sofinanciranju izdelave kadrovskih strategij in implementacije
projektov s področja razvoja človeških virov
oziroma 51 točk pri sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev imajo do porabe sredstev vloge, ki
bodo dobile najvišjo oceno na podlagi meril
za ugotavljanje učinkov investicije.

Skrajni rok za posredovanje zahtevkov s
priloženimi dokazili je 5. 11. 2004.
Rok za predložitev vlog: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Javna Agencija RS
za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, do dne 17. 5. 2004 do 12. ure
(velja prispetje po pošti ali oddaja v tajništvo Javne agencije RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana do 17. 5. 2004
do 12. ure) v zaprti ovojnici z navedbo na
sprednji strani:
– za namen A: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izdelava
kadrovske strategije in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov”,
– za namen B: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izobraževanje in usposabljanje kadrov v podjetjih”
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma in ure (ne
glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave),
ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Datum odpiranja: 19. 5. 2004 v sejni sobi
Rožnik, št. 521, Agencija RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana ob 10. uri.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec
št. 1);
– prijavni obrazec (Razpisni obrazec
št. 2);
– podatki o vlagatelju (Razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:

Stran

a) Merila za vrednotenje vlog za namen A (izdelava kadrovskih strategij in implementacija projektov s področja razvoja človeških
virov):
Merilo

1.

Reference vlagatelja
– vlagatelj je mednarodno uveljavljeno podjetje
– vlagatelj je uveljavljen na domačem trgu

2.

Predhodno dodeljena sredstva
– vlagatelj na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov,
leta 2001, 2002 ali 2003 še ni prejel sredstev

3.

4.

Utemeljenost projekta

Število točk

Maks. 15
15
10
Maks. 10
10

Maks. 50

– načrt izvajanja projekta

Do 30

◊ predstavitev projekta – jasnost in transparentnost predstavitve, utemeljitev projekta s predhodnimi aktivnostmi

Do 10

◊ predstavitev aktivnosti – podrobnost predstavitve, terminski plan aktivnosti

Do 10

◊ utemeljenost projekta – skladnost projekta s strateškimi in operativnimi cilji podjetja

Do 10

– organizacija izvajanja projekta
◊ predstavitev organizacijske strukture projekta – podrobnost predstavitve in predvideni izvajalec

Do 20

Finančna konstrukcija projekta

Maks. 25

– struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije

Do 15

– skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta

Do 10

Skupaj

100
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Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
Število točk

Obrazložitev

0-70

Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.

71-85

Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov projekta se do porabe
sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 35% upravičenih stroškov za velika podjetja in 45% upravičenih stroškov
za mala in srednje velika podjetja.

≥ 86

Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov projekta je upravičeno, pri čemer se do
porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 50% upravičenih stroškov za velika podjetja
in 60% upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja.

b) Merila za vrednotenje vlog za namen B (sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih):
Merilo

1.

2.

Število točk

Reference prijavitelja

Maks. 20

– vlagatelj je mednarodno uveljavljeno podjetje

20

– vlagatelj je uveljavljen na domačem trgu

15

Predhodno dodeljena sredstva

Maks. 15

– vlagatelj na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002 ali 2003 še ni prejel sredstev

15

– vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002 ali 2003 enkrat prejel sredstva

10

– vlagatelj je na javnih razpisih za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih, za namen
izobraževanja in usposabljanja kadrov, leta 2001, 2002 ali 2003 dvakrat prejel sredstva

5

3.

Skladnost izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih s strateškimi usmeritvami podjetja (s kadrovsko strategijo)

Maks. 15

4.

Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega programa izobraževanja in usposabljanja

Maks. 25

– struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije
– skladnost stroškov z načrtom izvajanja programa
5.

6.

Izobraževanje in usposabljanje v letu 2004

15
10
Maks. 15

– vlagatelj vsaj petino sredstev za izobraževanje in usposabljanje v letu 2004 namenja za izobraževanje in splošno usposabljanje zaposlenih

5

– vlagatelj pretežno namenja sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z visoko stopnjo
izobrazbe oziroma za pridobitev VI. ali višje stopnje izobrazbe

10

Predhodne aktivnosti in vlaganja v izobraževanje/usposabljanje ter razvoj človeških virov*

Maks. 10

– vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2002, 2003) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih več
kot 100.000 SIT na zaposlenega na leto

10

– vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2002, 2003) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih med
70.000 SIT in 100.000 SIT na zaposlenega na leto

8

– vlagatelj je v zadnjih dveh letih (2002, 2003) vlagal v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih med
40.000 SIT in 70.000 SIT na zaposlenega na leto

6

Skupaj

100

* Kot stroški, namenjeni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, se upoštevajo stroški štipendij, šolnin, kotizacij, stroški predavateljev,
najema predavalnic in potni stroški udeležencev izobraževanj in usposabljanj.

Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:
Število točk

Obrazložitev

0-50

Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.

51-70

Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na razpolago. Sofinancira se 45% upravičenih stroškov za izobraževanje in splošno
usposabljanje (mala in srednja podjetja v višini 65%) ter 20% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja
(30% za mala in srednja podjetja).

≥ 71

Projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev
zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 60% upravičenih stroškov za izobraževanje in splošno usposabljanje (mala in srednja podjetja pa v skupni višini 80%) ter 35% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja
(45% za mala in srednja podjetja).
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Izid javnega razpisa: na podlagi predloga
strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani
direktorja Javne agencije RS za regionalni
razvoj, v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o izboru prejemnikov
sredstev.
Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
v slovenskem jeziku lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Podvine
36, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
podjetje na e-mail: info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovu www.sigov.si/arr ali
www.rcr-zasavje.si.
Dodatne informacije so v razpisnem roku
na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro,
kontaktni osebi: mag. Tomaž Kukovica na
Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-77, e-mail: tomaz.kukovica@gov.si) in mag. Franci Čeč
na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel.
03/56-60-532, e-mail: franci.cec@rcr-zasavje.si).
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
Javna agencija RS za regionalni razvoj

z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in
metodologiji priprave ter načinu spremljanja
in vrednotenja RRP (Ur. l. RS, št. 52/00,
111/00 in 44/01), za kar obstaja evidenca
pri ARR.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so izključno občine.
Sofinancirani bodo izključno projekti v večinski lasti upravičenca – občine, za kar je
potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega sklada vrste C, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni
sklad od upravičenca in so navedene v točki
V. tega razpisa in na posameznem obrazcu
za prijavo.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti
investicijski program izdelan v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00).
5. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva iz tega razpisa mora prispevati najmanj 25% investicijske vrednosti projekta
iz lastnih virov.
6. Za projekte iz prve alinee točke
I./2. mora upravičenec predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimalno 6,000.000 SIT. Minimalno zaprošena
sredstva so v višini 3,000.000 SIT.
7. Za projekte iz druge alinee točke
I./2. mora upravičenec predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimalno 20,000.000 SIT. Minimalno zaprošena
sredstva so 10,000.000 SIT.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Javnega sklada
sofinanciran v višini do največ 85% upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji: doba vračila posojila
do 15 let (z moratorijem), obrestna mera
EURIBOR (trimesečni) + 0,5%, in do petletni
moratorij na odplačevanje glavnice posojila,
ki se mu lahko upravičenec odpove, obresti
v času moratorija niso subvencionirane in se
mesečno plačujejo.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
4. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine in menicami
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
5. Črpanje posojila Javnega sklada
je dokumentarno, lahko kot refundacija
računov za dela, izvršena največ eno
leto pred objavo tega javnega razpisa iz
lastnih virov, lahko pa se vrši na podlagi
predložitve ustreznih še neplačanih računov oziroma gradbenih situacij, za plačilo
katerih se odobrena sredstva nakažejo na
transakcijski račun upravičenca – občine,
le ta pa nakaže sredstva izvajalcu oziroma
dobavitelju.
6. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5
meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih
sredstev je praviloma do 2,5 meseca od
dneva sklenitve pogodbe. Če upravičenec,
ki so mu sredstva odobrena, ne bo pristopil
k podpisu pogodbe z Javnim skladom, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve
pogodbe. Ravno tako se bo smatralo, da je
upravičenec odstopil od zahteve za sofinanciranje in odobrenih sredstev, v kolikor ne

Ob-9791/04
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
kupnin, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in
67/01; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
samoupravnim lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l.
RS, št. 108/02 in 49/03; v nadaljevanju:
pravilnik), Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS,
št. 45/02, 58/03 in 85/03; v nadaljevanju:
Splošni pogoji poslovanja JS) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije, z dne 12. 2.
2004 o poslovnem in finančnem načrtu
Javnega sklada RS za regionalni razvoj
za leto 2004 objavlja Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne infrastrukture na razvojno
omejevanih obmejnih območjih
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Javnega sklada občinam, ki so
uvrščene med razvojno omejevane obmejne občine in so določene v točki 3.b iz 3.
člena Uredbe o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje sledečih projektov občin:
– financiranje izgradnje objektov in naprav lokalne infrastrukture na področju
vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter

izgradnjo lokalnega cestnega omrežja v
večinski lasti občin;
– financiranje izgradnje regionalne razvojne infrastrukture v večinski lasti občin.
3. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev je 800,000.000 ugodnih
posojil.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenec
Nosilci projekta in prejemniki sredstev so
občine, ki so opredeljene kot razvojno omejevane obmejne območja, in sicer; Bistrica
ob Sotli, Brežice, Cankova, Črenšovci, Črna
na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik-Dobronak, Dornava, Gorišnica, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš-Hodos, Ilirska Bistrica, Kanal,
Kobarid, Kobilje, Kočevje, Kostel, Kozje,
Kuzma, Lendava, Ljutomer, Loška dolina,
Loški Potok, Majšperk, Markovci, Metlika,
Mežica, Moravske Toplice, Odranci, Ormož,
Osilnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka,
Puconci, Ravne na Koroškem, Razkrižje,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika
Polana, Videm, Zavrč, Žetale. Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja bo na podlagi pogodbe s posamezno
občino sklenil pogodbo o financiranju izbranega projekta.
2. Prijavitelj projektov:
2.1. Prijavitelj projektov regionalnega
značaja je regionalna razvojna agencija (v
nadaljevanju RRA), ki je vpisana v evidenco
regionalnih razvojnih agencij pri Javni agenciji RS za regionalni razvoj (v nadaljevanju:
ARR).
2.2. Prijavitelj projektov lokalnega značaja pa je občina.
3. Nameni na katere se lahko nanašajo
projekti:
3.1. Projekti iz prve alinee točke I./2.:
Področje vodooskrbe zajema zajetje,
primarne cevovode in potrebno čiščenje.
Področje lokalnega cestnega omrežja se
nanaša na novogradnjo ali rekonstrukcijo
lokalnih cest in rekonstrukcijo tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti
med lokalne ceste po Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Ur. l. RS, št. 33/98, 48/99,
102/99, 99/00 in 97/00, 62/01, 82/01, 52/02,
95/02, 18/03, 65/03, 119/03) s pripadajočimi
mostovi in parkirišči.
3.2. Projekti iz druge alinee točke I/2.:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja z
odpadki; sanacija okoljsko degradiranih
območij; urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin; varovanje naravne
dediščine; prostorsko načrtovanje in analiza stanja okolja.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter izgradnja
cestnega omrežja.
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
III. Splošni pogoji
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
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bo v postavljenem roku dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
8. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi odobrenega projekta za ne investicijske
projekte, oziroma poročila o izvršenih delih
za investicijske, zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev, specifikacije vseh
stroškov in originalnih računov vseh izvajalcev. Mogoče je tudi fazno črpanje sredstev.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o
javnih naročilih.
V. Vsebina vloge:
1. Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
1.1. Upravičenec:
– lokacijo naložbe z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt,
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih, oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00);
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi
s področja graditve objektov) v kolikor gre
za gradbene investicije,
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja s časovno dinamiko koriščenja
sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih sredstev,
– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe,
– parafirano garancijsko izjavo občine,
– izjavo upravičenca o prejetih podporah
za isti projekt (iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo,
da podpora še ni bila prejeta,
– izjavo upravičenca o resničnosti navajanja podatkov,
– izjavo župana o lastništvu objekta.
1.2. Prijavitelj – RRA (za projekte iz druge alinee točke I./2):
– prioritetna lista prijavljenih projektov
skladno z regionalnim razvojnim programom;
– jasno naveden podprogram iz regionalnega razvojnega programa, ki se izvaja
preko sofinanciranega projekta.
2. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila,
– izvajalska pogodba s predračunom.
VI. Postopek za prijavo in merila za izbiro projektov:
Regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju RRA) določi občinam skrajni rok
zbiranja predlogov projektov, ki morajo biti
usklajeni z vsebinami regionalnih razvojnih
programov ter z nameni iz tega razpisa. Po
preteku roka RRA določi prioritetno listo
projektov, pri čemer dva projekta ne moreta
imeti dodeljene iste prioritete. Če bi, ne glede na to določilo, prišlo do takšnega primera
se šteje, da projekt ni prioriteten, medtem
ko ostali projekti ne dobijo ekvivalentno višje
prioritete.
Merila:
1. lokacija projekta,
2. prioriteta projekta določena s strani
RRA;
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3. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
4. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, glede na 4. člen Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); projekti iz območja A dobijo 10 točk, iz območja B 7
točk, iz območja C 5 točk in iz območja D
3 točke.
2. Prioriteta določena s strani RRA bo
izračunana po formuli: 10: št. prioritet = x,
x((št. prioritet + 1) – prioriteta projekta) = y,
y * 0,30 = ocena;
Projekti lokalnega pomena, ki jih prijavljajo občine, na osnovi tega merila ne
prejmejo točk.
3. Kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih; za kar lahko na podlagi strokovne
ocene komisije pridobi 15 točk;
4. Izvedljivost projekta; prednost imajo
investicije, ki imajo v strukturi finančnih
virov več lastnih sredstev in finančno udeležbo drugih partnerjev; in sicer, občine, ki
zaprošajo:
– za manj kot 50% sredstev Javnega
sklada, pridobijo 10 točk,
– med 50 in 59% sredstev Javnega sklada, pridobijo 7,5 točk;
– med 60 in 69% sredstev Javnega sklada, pridobijo 5 točk;
– med 70 in 85% sredstev Javnega sklada, pridobijo 2 točki.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani
bodo projekti z največjim številom točk do
porabe razpisanih sredstev. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki
bodo zbrali večje število točk po naslednjem
vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog:
1. prioriteta projekta določena s strani
RRA;
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
3. lokacija projekta,
4. izvedljivost projekta.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali
po naročilu. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič; tel. 01/836-19-53, Irena Marn;
tel. 01/836-19-53.
2. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z
Javnim skladom.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Rok za vložitev prijav je odprt do
porabe sredstev oziroma najkasneje do

vključno 16. 7. 2004. V prvi rok odpiranja se
bodo uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno
ali priporočeno na pošti do vključno 17. 5.
2004. Kolikor bodo sredstva še na razpolago, se bodo uvrstile v drugi rok odpiranja
vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno na pošti do vključno 16. 6. 2004. Kolikor
bodo sredstva še na razpolago, se bodo
uvrstile v tretji rok odpiranja vloge, ki bodo
oddane osebno ali priporočeno na pošti do
vključno 16. 7. 2004.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane
v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge iz
posameznega razpisnega roka, ki bodo
prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog
in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago
sredstev, oblikuje komisija za pregled in
obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red
upravičencev za dodelitev sredstev. Vloge
upravičencev, katere ne bodo uvrščene v
prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene
zavrnjene.
6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom.
7. Postopek izbire Javnega sklada bo
potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja JS.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
8. Spremljanje odobrenih projektov:
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja bo spremljal porabo in
učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako,
da je vsak čas možna kontrola realizacije
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projekta ter vpogled v poslovne knjige in
listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt.
Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pravico zahtevati takojšnje vračilo
sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS,
št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica

2, Murska Sobota, Štefan Cigan tel. 02
527-18-19; RRA Mura, Lendavska 5/a,
Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez
Gomboši, tel. 02/536-14-67;
– za območje Občine Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje; Prleška
razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Ljutomer, Goran Šoster, tel. 02/584-81-20;
– za območje Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik,
Velika Polana; Razvojni javni sklad Lendava, Glavna ulica 9, Lendava, Mihael Feher,
tel. 02/578-93-60;
– za območje Občin Beltinci, M. Toplice,
Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina; Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, M. Toplice, Kočar Renata, tel. 02/538-13-50;
– za območje Občin Gornja Radgona,
Radenci, Sveti Jurij; Podjetniška razvojna
agencija v ustanavljanju, Trg svobode 9
(OOZ Gornja Radgona), Gornja Radgona,
tel. 02/564-80-90, Janja Brumen.
Regionalno razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota

Ob-9622/04
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št.
30/03 in 35/03) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana,
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj za otroke v izpostavah Šmarje
pri Jelšah in Izola
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj v
organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke v izpostavah Šmarje pri
Jelšah in Izola, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: splošni pogoji za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja zdravstvenih letovanj
so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za zdravstveno letovanje otrok v zgoraj
omenjenih izpostavah zagotovil sredstva v
znesku 10,807.992 SIT.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba
št. 51, najkasneje v 14 dneh po objavi tega
razpisa.
Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti
napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – zdravstveno letovanje) in številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil javni razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj
– ponudba”;
– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da
mu je, v primeru nepravočasno predložene
ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 30. 5. 2004.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://zzzs.si/novosti ali pa jo v tem

roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-204, e-pošta: tina.pavlicic@zzzs.si,
faks 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-9892/04
Regionalna razvojna agencija – RRA
Mura d.o.o., Lendavska 5/a, Murska Sobota in Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12 ter lokalne razvojne
iniciative: Razvojni center Murska Sobota,
Trg zmage 4, Razvojni javni sklad Lendava,
Glavna ulica 9, Razvojna agencija Sinergija Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Prleška
razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Podjetniška razvojna agencija v ustanavljanju,
Trg svobode 9 (OOZ G. Radgona), Gornja
Radgona, v sodelovanju z: Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje, Raiffeisen
Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota, SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska
Sobota, Banko Koper d.d., PE Murska Sobota, Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT, razpisujejo
kreditiranje
samozaposlovanja podjetnikov
začetnikov in odpiranja novih delovnih
mest v malem gospodarstvu v letu 2004
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je kreditiranje odpiranja 50 novih delovnih
mest na območju Prekmurja in Prlekije (Pomurja).
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo brezposelne osebe prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), OS
Murska Sobota v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske družbe in samostojni podjetniki
z do 50 zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim
časom brezposelne osebe, prijavljene na
ZRSZ, OS Murska Sobota.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov: interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz 2.
točke tega razpisa, lahko zaprosijo ob izvedbi samozaposlitve in/ali zaposlitve brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS Murska Sobota kredit v višini 1.000.000,00 SIT
(za eno delovno mesto) po nominalni letni
obrestni meri 5%, z dobo vračanja 3,5 leta z
možnim 6 mesečnim moratorijem.
4. Možne oblike zavarovanja kreditov:
kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke
kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za
Pomurje pri RRA Mura d.o.o., lahko pridobijo poroštvo v višini 50-80% odobrenega
zneska po veljavnih pogojih Garancijske
sheme.
5. Drugi pogoji: razpis velja do porabe
kvote za 50 novo odprtih delovnih mest oziroma najkasneje do 31. 12. 2004.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu
in potrebno dokumentacijo dobijo interesenti pri:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota; MO Murska Sobota, Kardoševa
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Ob-9893/04
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Murska Sobota, objavljata
RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje in Mestna občina
Murska Sobota, v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje;
Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE
Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana,
PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE
Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica
Pomurje-LLT
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2004
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v skupni višini 60,000.000 SIT,
za kreditiranje investicijskih projektov. Za
kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska
shema za Pomurje« dodeljevala garancije
v višini 50-70%, vendar garancija ne more
presegati 5,000.000 SIT oziroma v izjemnih
primerih 10,000.000 SIT.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanja projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme-osnovnih sredstev.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo
za majhno družbo; fizične osebe, ki imajo
status samostojnega podjetnika ter fizične in
pravne osebe, ki so v postopku registracije,
2. Imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Murska Sobota,
3. Med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
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4. Investicija na območju Mestne občine
Murska Sobota.
3.1 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še večino
od naslednjih kriterijev:
– usklajenost projekta z občinskimi razvojnimi programi,
– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,
– rizičnost projekta,
– dobra boniteta,
– nujnost državne pomoči za izvedbo
projekta.
3.2 Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT, v izjemnih primerih do
20,000.000 SIT,
– nominalna letna obrestna mera za
kredite je 5,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3 Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje« ne more presegati
zneska 5,000.000 SIT, v izjemnih primerih
10,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– za podjetnike začetnike (poslovanje do
5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure
»Garancijska shema za Pomurje« v višini
80% do zneska kredita 2,000.000 SIT.
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz “Obrazca Investicijski
krediti – garancije-vloga”, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Mestna občina Murska Sobota, g. Cigan tel. 02/527-18-19,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Vesna Vitez Gomboši, g. Wolf, tel.
02/536-14-67.
Obvezne priloge so:
1. Obrazec – Vloga;
2. Opis investicijskega vlaganja na obrazcu “ Poslovni načrt “ za projekte do 3 mio
SIT, za zahtevnejše projekte pa poslovno
– investicijski elaborat v skladu z zahtevami bank;
3. Za samostojne podjetnike (s.p.):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov (DURS), fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od
krajevno pristojne izpostave DURS) in zemljiško knjižni izpisek;
– davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja s prilogami;
– zadnjo odločbo o davku na dohodek
iz dejavnosti;
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– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o matični in davčni številki;
4. Za gospodarske družbe:
– fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami;
– potrdilo o matični in davčni številki;
– bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja s prilogami;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
5. Gradbeno dovoljenje ali lokacijska
informacija, kupoprodajna pogodba ali predračun za nabavo opreme ali posodobitev
poslovnega procesa.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 izvodih na sedežu RRA
Mura d.o.o., Lendavska 5/a, 9000 Murska
Sobota.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog: rok za
prijavo na razpis je do izkoriščenosti sredstev. Vloge oddane do 20 v mesecu se bodo
obravnavale še isti mesec.
7. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
10 dneh od obravnave vloge na kreditnem
odboru.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod točko 5.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mestna občina Murska Sobota
Št. 04/63/10

Ob-9642/04

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Nova Gorica, objavljajo
javni razpis
za oddajo naročila dobave opreme
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Predmet naročila: dobava blok transformatorja 116/10,5 kV, YNd5, 16 MVA.
4. Vrsta del: izdelava in dobava.
5. Kraj dobave: HE Doblar.
6. Rok dobave: najkasneje december
2004.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15, do 7. 5. 2004.
8. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
9. Dodatne informacije: Vojeslav Turel,
tel. 05/339-63-69, Sebastijan Bratina, tel.
05/339-64-47.
10. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno plačati
na TRR 04750-0000545385 pri Nova KBM
d.d. Maribor.
11. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 5. 2004 do 12. ure.
12. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.

13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 25. 5. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, sejna soba.
14. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od neto ponudbene cene.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
16. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 85%,
– reference – 5%,
– garancijska doba – 7%,
– dobavni rok – 3%.
17. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 320-01-9/2003

Ob-9715/04

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2004
– ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje
2004–2006, št. 015-05-1/2004-1700 z dne
29. 1. 2004.
I. Predmet javnega razpisa: Mestna
občina Novo mesto razpisuje proračunska
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2004 v skupni okvirni
višini 70,000.000 SIT.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev:
upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva in društvene organizacije – fizične
in pravne osebe, s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter
s promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja kmetijstva in podeželja. Do sredstev
so upravičeni le upravičenci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki
dejavnost, za katero uveljavljajo sredstva,
opravljajo na območju Mestne občine Novo
mesto.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za
pridobitev pomoči
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 13,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko
območje in strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in kraško območje,
– do 4.000 SIT/ha za druga območja z
omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne
lege območja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko
območje ali strme kmetije, gričevnato-hribovito območje, kraško območje ali v druga
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih
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razmer se izvede na podlagi elaborata
»Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s
110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v skladu s
1. in 2. členom Uredbe o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja
v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 19/99)
ali na podlagi določitve naselij, ki ležijo na
obmejnem območju (v skladu s 1. členom
Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju, Ur. l.
RS, št. 20/01).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– velikost kmetije, ki mora imeti najmanj 1ha krmnih površin: trajnega travinja
in pašnikov,
– število živali na kmetiji, na kateri mora
biti najmanj 1,5 GVŽ (glava velike živine/
kmetijo),
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine, ki morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) in dobre kmetijske prakse
(izjava).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 10,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
plemenskih svinj ali kobil; izjema so naselja
v nižinskem območju občine, ki so izvzeta
iz ukrepa pod 1. točko, podpoglavja 1.1. in
se jim krijejo stroški osemenjevanja za navedene plemenske živali do 100%,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za tiste
kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun
o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 700.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za analize blata, preventivno zatiranje parazitov pri
govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi in antibiograme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Pregledi molznih strojev
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 200.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov pregleda
molznega stroja.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz

Pogoji za pridobitev pomoči:
– prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
– prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edina oziroma
glavna dejavnost.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo
investicije,
– potrdilo o statusu kmeta,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč: okvirna
višina razpisanih sredstev za ta namen je
6,000.000 SIT.
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in
drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine
200.000 SIT/ha,
– do višine 40.000 SIT/ha upravičenih
stroškov za postavitev pašnika na novo
in upravičeni stroški obnove obstoječega
pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer
za nakup in postavitev električnega pastirja
ali mreže,
– do 40% upravičenih stroškov izgradnje
vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela
ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– posestni list iz katerega je razvidno, da
je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije
in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Novo mesto, Oddelek za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 400.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam upravičencev zdravstvene
preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti
tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih
(pozabljenih) poljščin v kolobar
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 8,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov
dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja
načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se
ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti
najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj
2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni
načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let
od prvega prejetja finančnih sredstev za ta
ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 200.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih
kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic,
pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 3,100.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer:
za nakup strojev, naprav in opreme ter za
gradbena in obrtniška dela.
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– overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni izpisek,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Upravne enote
Novo mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– ustrezno pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča (ne starejša od enega leta), iz
katere je razviden prenos lastništva na
upravičenca,
– odločbo Upravne enote Novo mesto o
nakupu zemljišča,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Upravne enote
Novo mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za
pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih
virov v primerih postavitve malih namakalnih
sistemov
Višina pomoči:
– do 50% priznanih stroškov nastalih pri
ugotavljanju vodnega vira (vrtin),
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer: za pripravo
in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma
vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo
parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira
Ministrstva za okolje in prostor,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov
priprave dokumentacije,
– potrdilo o statusu kmeta iz evidence
Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Upravne enote
Novo mesto.
4.5. Ureditev poljskih poti
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del – ureditve poljskih poti, in sicer: za dovoz
in planiranje gramoza.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pismenimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 5,000.000 SIT.
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne
dokumentacije za hleve
Višina pomoči:
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem
letu za izdelavo projektne dokumentacije in
poslovnega načrta, in sicer: za novogradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali
druge pooblaščene organizacije (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne kmetijske
svetovalne službe k predvideni investiciji,
– poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidna vrednost celotne investicije in njena ekonomičnost.
5.2. Sofinanciranje tehnološke opremljenosti kmetij
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– lokacijska informacija ali gradbeno
dovoljenje,
– račun o nakupu ustreznih strojev ali
opreme.
5.3. Sofinanciranje ureditev gnojišč in
greznic v skladu s predpisi Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.
l. RS, št. 68/96, 35/01 in 2/04)
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve gnojišč in greznic, začetih v
tekočem letu, in sicer: za gradbeni material
in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– lokacijska informacija (v primeru, če
je prostornina gnojne jame do 150 m3) ali
gradbeno dovoljenje.
6. Projekti na področju kmetijstva
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 11,000.000 SIT.
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano pridelavo hrane
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,

– do 40% upravičenih stroškov nakupa
specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v
integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa orodij oziroma strojev in naprav za
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov,
– do 40% upravičenih stroškov preureditve gospodarskih objektov za potrebe
ekološke reje domačih živali (v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 31/01 in 52/03).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec
pridelave vključen v Združenje za ekološko
kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele
krajine,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
6.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli,
žica, sadike, ograja,
– do 100% upravičenih stroškov izvedbe
projekta Oživitev travniških sadovnjakov in
sadnih vrtov Slovenije, in sicer za: animacije, izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko
– gozdarsko zbornico Slovenije in Mestno
občino Novo mesto,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je
minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena
pod strokovnim vodstvom predstavnikov
kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe oziroma nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Višina pomoči:
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– do 100% upravičenih stroškov projekta
oživitve kmečke tržnice ter stroškov stojnin
na navedenih tržnicah,
– do 40% upravičenih stroškov ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob
in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
sicer: za najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih
aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno
organizacijo.
6.5. Priprava in izvajanje projektov na
področju kmetijstva
Višina pomoči:
– do 100% materialnih stroškov in stroškov dela pri prijavi projekta,
– do 10% vrednosti projekta odobrenih
projektov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
6.6. Sofinanciranje razvojnih programov
in projektov
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov vrednosti
investicije po situacijah (izvedenih delih).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta,
– računi oziroma gradbene situacije.
7. Sofinanciranje CRPOV
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2,000.000 SIT.
Sofinanciranje projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV se
izvede po določbah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004 – 2006,
št. 015-05-1/2004-1700 z dne 29. 1. 2004.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 1,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– posestni list.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 2,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov izobraževanja pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov,

– obrazec »C – Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2004«,
– obrazec »D – Zahtevek za pomoči na
površino za leto 2004«;
2. veljaven bančni računa (fotokopija
transakcijskega računa);
3. zakupna pogodba za zemljišča v
zakupu ali izjava o zakupu zemljišč (fotokopija);
4. dokazila o plačilu obveznosti:
– originalen račun (iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve),
– v primeru plačila fizične osebe s položnico: fotokopija položnice,
– v primeru plačila po blagajniškem prejemku: izvod prejemka,
– v primeru plačila pravne osebe ali
samostojnega podjetnika: izpisek pristojne
banke o plačilu računa;
5. ostala dokumentacija, ki je zahtevana
pri posameznih ukrepih (potrdila, izjave…).
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do petka, 2. julija 2004 oziroma do porabe
sredstev na posameznih postavkah.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
VI. Mesto oddaje vloge za dodelitev
subvencij
Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma
v času uradnih ur:
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek
za kmetijstvo in turizem, Novi trg 6/I (tel.
07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e-pošti:
emilija.avbar@novomesto.si);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Straža (tel. 07/30-83-815 – Katarina
Vovk);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Novo mesto, Graben – Ragovo 7 (tel.
07/33-21-944 – Katica Kregar).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ali finančno
ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz
vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma
participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se
izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja).
9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 1,000.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine
za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik
kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle
udeležence izobraževanja).
9.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 1,500.000 SIT.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
IV. Vsebina vloge
Upravičenci ob oddaji zahtevka izpolnijo vlogo za pridobitev finančnih sredstev
za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja
kmetijstva v Mestni občini Novo mesto v
letu 2004. Obrazec vloge bo na razpolago
na prijavnem mestu.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v
tem razpisu.
Obvezne priloge k vlogi so:
1. osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu iz zbirne vloge »Neposredna
plačila za leto 2004« Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (fotokopije
obrazcev):
– obrazec »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004«,
– obrazec »B – … stalež živali«,
– seznam parcel v uporabi v letu 2003,

Stran

Št. 298/04-2004/7
Ob-9686/04
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), 4.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Vojnik (Ur. l.
RS, št. 17/04) in Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 13/04) Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Vojnik, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
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– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
2. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2004
predvideno 2,100.000 SIT. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2004.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva,
ki delujejo na področju turizma na območju
Občine Vojnik.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis lahko dvignete na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vojnik in da so registrirani po zakonu
o društvih,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2003,
– program dela in finančni načrt za leto
2004, ki ga je sprejel pristojni organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik.
6. Rok za prijavo na razpis je 19. 5.
2004. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma«
na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
društvi bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi tel. 03/78-00-620 ali
041/677-686 (Mojca).
Občina Vojnik
Št. 298/04-2004/7
Ob-9687/04
Na podlagi 6. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02)
in na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 13/04), Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja občine
Vojnik objavlja
javni razpis
finančne intervencije za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto
2004
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Vojnik za leto 2004 v skupni višini
15,650.000 SIT.
II. Upravičenci
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo v Občini Vojnik stalno prebivališče ter njihova kmetija
leži na območju občine ter pravne osebe s
sedežem v Občini Vojnik, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo,
– društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na
področju kmetijstva v občini ali regiji, kjer
imajo svoj sedež oziroma so člani občani
Občine Vojnik.
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III. Nameni dodeljevanja sredstev
1. Subvencije za ohranjanje kmetijskih
površin in odpravljanje zaraščanja
Predmet razpisa so sredstva v skupni
višini 13,000.000 SIT.
Način razdeljevanja sredstev
Višina izplačanih sredstev se določi na
podlagi točkovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od na razpis prispelih vlog, ki
ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se:
1. velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo – 20 točk/ha,
2. hribovske in strme kmetije –
40 točk/ha,
3. število GVŽ – 30 točk/GVŽ,
4. predaja
kmetije
mladim
–
100 točk/ha,
5. naravni pogoji kmetovanja – od 0 do
100 točk/ha,
6. dodatni agrotehnični ukrepi (izboljšanje travne ruše, razširitev kolobarja na njivah) – 200 točk/ha posejane površine.
Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na
območju občine.
Travne površine je potrebno obnavljati
z dosejavanjem in vsaj 1 X letno pokositi, pašnike popasti in sproti čistiti ter krčiti
grmovje.
Na njivah je potrebno kolobariti z žiti,
okopavinami, TDM in rastlinami za zeleni
podor.
Obtežba živine na obdelovalnih površinah je od 0,5-1,9 GVŽ/ha.
Število živali na kmetiji mora biti najmanj
1 GVŽ/kmetijo, izjema so trajni nasadi in
proizvodnja zelenjave.
Pod 4. točko: pomoč pri predaji kmetije se lahko za isto zemljišče uveljavlja le
enkrat.
Pod 5. točko: kmetija ima težje pogoje
kmetovanja oziroma se ukvarja z ekološko
ali integrirano pridelavo.
Pod 6. točko: na podlagi računa se upoštevajo stroški za nakup semen trav, TDM,
krmnih in strniščnih dosevkov ter rastlin za
zeleni podor na njivah. Veljajo računi za leto
2003 in za račune izdane v mesecu aprilu
pred izidom razpisa. Upoštevala se bo standardna poraba semen/ha.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– kopija zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2004 Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano (priloženi obrazci A
– Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, B – Stalež živali, C – Prijava kmetijskih
zemljišč v uporabi za leto 2004 in fotokopija
predtiskanega obrazca Kmetijska zemljišča
v uporabi v letu 2003, D – Zahtevek za plačila na površino);
– potrdila članstva oziroma dokazila o
naravnih pogojih kmetovanja (ekološko,
integrirano);
– fotokopija pogodbe/aneksa o vključitvi
kmetije v Slovenski kmetijsko okoljski program-SKOP;
– fotokopija darilne/izročilne pogodbe
pri predaji kmetije mladim v zadnjih 5 letih
(velja le za tiste mlade kmete, ki pomoči še
niso uveljavljali v preteklih letih);
– fotokopije računov za nakup semen
trav, TDM, strniščnih in krmnih dosevkov.
2. Ekološko kmetovanje
Višina razpisanih sredstev je 150.000
SIT.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Upravičeni stroški: sofinancirajo se stroški kontrole na ekoloških kmetijah v višini
15.000 SIT/kmetijo.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– potrdilo o statusu ekološke kmetije
oziroma o vključenosti kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij;
– dokazila o plačilu računa za stroške
kontrole v letu 2004.
3. Sofinanciranje osemenjevanja krav
in telic
Višina razpisanih sredstev je 900.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva,
namenjena umetnemu osemenjevanju krav
in telic, se izplačujejo službam, ki imajo
koncesijo za osemenjevanje neposredno
na podlagi izstavljenega računa. K računu
je potrebno priložiti seznam upravičencev-kmetov ter poročila o prvih osemenitvah. Sofinancirajo se stroški v višini 1.000
SIT za prvo osemenitev krav in telic.
4. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in
izobraževanje
Višina razpisanih sredstev je 1,000.000
SIT.
Sredstva se izplačujejo pooblaščenim
organizacijam, ki opravljajo izobraževanja v
kmetijstvu, analize vzorcev zemlje in krme,
testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških
projektov in načrtov.
Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni stroški:
– kmetom se krijejo stroški izobraževanja
do višine 50%, stroški analiz zemlje in krme
do višine 50%, stroški testiranja škropilnic
do višine 100%, stroški izdelave projektov
in načrtov do 12% stroškov od celotne investicije oziroma največ do 30.000 SIT na
upravičenca,
– pooblaščenim izvajalcem aktivnosti se
krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov
zunanjih predavateljev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in
demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih
materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja za kmete do višine
50% stroškov izobraževanja.
Potrebna
dokumentacija:
izvajalec
izobraževanja/aktivnosti predloži finančno
ovrednoten program z ustreznimi dokazili
– vlogo za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ter seznamom in
participacijo kmetov/uporabnikov storitev
za posamezne oblike izobraževanj oziroma
usposabljanj.
5. Sofinanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev je 600.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev
Občina bo sofinancirala do 30% stroškov
za izvedbo programa društva, ki k vlogi priložijo:
– finančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– število članov, ki so občani Občine
Vojnik.
IV. Splošni pogoji: finančna sredstva se
bodo dodeljevala za v tekočem letu izvedene ukrepe. Sredstva za investicije se lahko
dodelijo le za investicije začete v tekočem
letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
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potrebno nujno pričeti že prej. Upravičenci
morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnih ali
mednarodnih finančnih virov oziroma koliko
sredstev so iz teh virov za določen namen
že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo. Vse pravočasno prispele vloge bo
obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja.
V. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisni obrazci bodo vlagateljem na
voljo od 17. 4. 2004 v času uradnih ur ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12. uro, v
sredo pa tudi med 14. in 16. uro v tajništvu
občine. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 78-00-640 in
78-00-620 (Irma, Barbara), e-mail: kmetijstvo@vojnik.si, faks 78-00-637.
VI. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge za izvajanje ukrepov točk 1. in 5. je
potrebno vložiti najkasneje do 19. 5. 2004.
Vloge oziroma dokazila za izvajanje
ukrepov točk 2., 3., 4. pa je potrebno vložiti
najkasneje do 15. 11. 2004.
Vloge se vložijo osebno v tajništvu Občine Vojnik ali s priporočeno pošto na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik,
s pripisom »Prijava na razpis Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik za leto 2004«.
VII. Koriščenje sredstev: upravičenost
zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo
in razvoj podeželja pri Občini Vojnik v roku
60 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Rok dopolnitve nepopolnih vlog je 15 dni
od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Občine Vojnik

Skupni predvideni znesek za ukrep:
300.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: do 50%
stroškov vakcinacije živali, vendar največ
30.000 SIT/kmetijo letno.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za vakcinacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
7. člen
(izboljšanje strukture in teksture tal ter
zmanjšanje kislosti tal – apnjenje tal,
sejanje strniščnih posevkov za podor)
Ukrep: izboljšanje strukture in teksture
tal ter zmanjšanje kislosti tal – apnenje tal
in sejanje strniščnih posevkov za podor.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,200.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 25% stroškov
apnenca in 30% stroškov cene semena.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za nakup semena in apnenca oziroma račun za nakup saturacijskega mulja.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
8. člen
(podpora preusmeritvam kmetij v integriran
in ekološka pridelava hrane)
Ukrep: podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano in ekološko pridelavo; subvencionirajo se kontrole ekološke in integrirane
pridelave ter nakup opreme, mehanizacije
in preureditve objektov.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih prošenj:
– do 100% stroškov kontrole ekološke
oziroma integrirane pridelave pooblaščenih
organizacij,
– do 40% nakup specialne mehanizacije
za integrirano pridelavo,
– do 40% nakup orodij oziroma strojev
in naprav za ekološko pridelavo in predelavi pridelkov ter do 40% stroški preureditve
gospodarskih objektov za potrebe ekološke
reje domačih živali v skladu s Pravilnikom
(Ur. l. RS, št. 31/01).
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– dokazilo (certifikat) o vključenosti kmetije v integrirano pridelavo oziroma dokazilo
o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških
kmetij,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
a) račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave oziroma
kontrole ekološke pridelave ali/in
b) račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (in
izjava) ali
c) račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (z izjavo).
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
9. člen
(zavarovanje proti elementarnim nesrečam
v kmetijstvu)
Ukrep: zavarovanje proti elementarnim
nesrečam v kmetijstvu.

Št. 032-8/04
Ob-9718/04
Občinski svet občine Tišina objavlja na
podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (v
nadaljevanju: pravilnik) in sklepa občinskega sveta iz 12. seje, dne 19. 3. 2004
javni razpis
o uvedbi ukrepov za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Tišina v letu
2004
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je dodelitev dotacij v
kmetijstvu iz II. poglavja pravilnika in subvencioniranje obrestne mere investicijskih
kreditov v kmetijstvu v letu 2004.
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu
Občine Tišina za leto 2004 predvidena
skupna sredstva v višini 7,999.828 SIT.
II. DOTACIJE V KMETIJSTVU
2. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja
in razvoja kmetijstva v Občini Tišina se
sredstva preko dotacij dodelijo za naslednje ukrepe:
– izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel,
– pomoč v boju proti boleznim živali
– vakcinacije,

– izboljšanja strukture tal ter zmanjšanje
kislosti tal – apnenje tal,
– podpora prestrukturiranja kmetij v integrirano in ekološko pridelavo hrane,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu – zavarovanje kmetijskih
posevkov in plodov,
– programi izobraževanja kmetov,
– regresiranje obrestne mere za investicijske kredite v kmetijstvu.
3. člen
(splošni pogoji)
Pri uveljavljanju subvencij se upoštevajo
računi in ostala dokazila za nabave v letu
2004.
Upravičenci morajo za ukrepe, za katere uveljavljajo dotacijo, podati izjavo, da za
posamezen namen niso pridobili sredstev iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
posamezen namen že prejeli. Izjava je sestavni del vloge.
Upravičenci so fizične osebe – kmetje s
stalnim bivališčem v Občini Tišina, za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Tišina
in strokovne službe, društva in njihove zveze, krožki, združenja, ki delujejo v Občini
Tišina na področju kmetijstva.
4. člen
(umetno osemenjevanje)
Ukrep: izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
750.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 2.000
SIT/osemenitev za krave in telice; 1.200
SIT/osemenitev za svinje; vendar ne več
kot 50% stroškov umetnega osemenjevanja (in ne več kot 50% stroškov za nabavo
semena kvalitetnih plemenjakov za kmete,
ki imajo koncesijo).
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– račun za umetno osemenjevanje pooblaščene organizacije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
5. člen
(spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel)
Ukrep: spodbujanje razvoja čebelarstva
in zdravstvene zaščite čebel.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
500.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 800 SIT/panj;
vendar ne več kot 50% stroškov zdravljenja
čebeljih družin.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
čebelarska društva, ki predložijo naslednjo
dokumentacijo:
– vlogo,
– poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2004
– po programu zdravstvene preventive,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov z navedbo števila
panjev.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
6. člen
(pomoč v boju proti boleznim živali -vakcinacije)
Ukrep: pomoč v boju proti boleznim
živali.
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Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,650.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 25% zavarovalne premije; na podlagi sklenjenih pogodb
za zavarovalnicami.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
fizične osebe neposredno ali fizične osebe
posredno preko zavarovalnic s katerimi
občina sklene pogodbo o subvencioniranju
zavarovalne premije (za subvencionirani
del premije izstavi zavarovalnica občini
račun).
a) Če so upravičenci fizične osebe neposredno, predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– račun ali potrdilo o plačilu zavarovalne
premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
b) če subvencijo uveljavljajo fizične
osebe posredno preko zavarovalnice,
zavarovalnica predloži naslednjo dokumentacijo:
– sklenjena pogodba z občino,
– račun za subvencioniran del premije za
tekoče leto (ki ga plača občina),
– seznam upravičencev s podatki o zavarovancih, zavarovanih kmetijskih površinah ter višini premije.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
10. člen
(programi izobraževanja kmetov)
Ukrep: programi izobraževanja kmetov.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
400.000 SIT.
Predvidena višina dotacije: 3.000
SIT/izobraževanje na nosilca kmetije in
1.000 SIT/izobraževanje na ostalega člana
družine (varnost pri delu), za ostala izobraževanja do 100% stroškov izvajalcev programov izobraževanja za skupno organizirana izobraževanja, oziroma do 60% stroškov
za kmete, ki se udeležijo izobraževanja izven posameznih programov pooblaščenih
izvajalcev.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci
so pooblaščeni izvajalci izobraževanja ali
fizične osebe, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
a) pooblaščeni izvajalci izobraževanja:
– vlogo s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca
z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti
razvidna kotizacija oziroma participacija
kmetov),
– seznam udeležencev z osnovnimi podatki (ime in priimek, naslov, davčna št.,
kotizacija / participacija),
b) fizična oseba (individualno izven posameznega programa izobraževanja):
– vlogo,
– račun o izvedeni storitvi – programu
izobraževanja (plačilo kotizacije / izobraževanja).
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
11. člen
Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami
se oddajo na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
Obrazci vlog za posamezne ukrepe se
dobijo na Občinski upravi občine Tišina, na
Tišini 4, 9251 Tišina.
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III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE
MERE ZA INVESTICIJSKE KREDITE V
KMETIJSTVU
12. člen
Ukrep: subvencioniranje obrestne mere
za investicijske kredite v kmetijstvu.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
za leto 2004: 1,300.000 SIT; kar ustreza
kreditnemu potencialu ……………….. SIT
ob subvencioniranju 5% obrestne mere za
dobo 4 leta.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih vlog 5% – 30% stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci so
strokovna društva s področja kmetijstva za
izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstav, predvajanj, promocije) in
izdajo strokovnih publikacij.
Društva morajo predložiti naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu potrdilo o registraciji društva.
Rok: zadnji rok za oddajo vloge je 19. 12.
2004.
Občina Tišina
Št. 150-01-1/2004
Ob-9841/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) in
3. člena Navodila o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 110/00), razpisuje Občina
Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 2004 namenjena za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2004.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2004
naslednja sredstva:
– proračunska postavka 4120 – sofinanciranje humanitarnih programov 3,900.000
SIT;
– proračunska postavka 4119 – sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 400.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkci-

onalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Črnomelj;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Črnomelj.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.
3. V letu 2004 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– programe in projekte humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva;
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok;
– skupine ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje socialno
varstvenih programov na območju Občine
Črnomelj za leto 2004 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, v času uradnih ur;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe
o registraciji društva in statut oziroma pravila
društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2003, potrjeno na ustreznem organu
društva;
d) program dela in finančni načrt za leto
2004;
e) izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in plačani članarini.
5. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa
drugim področjem delovanja društva, sicer
vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
6. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz Občine Črnomelj.
7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 19. 5. 2004 do 16. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
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svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Javni
razpis – socialno varstvo 2004, Ne odpiraj”
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/ 30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj

Sofinancira se: 500 točk/aktivnost, do
največ 4 programi.
– množične športno rekreativne prireditve – vse kategorije
Sofinancira se: 500 točk/aktivnost, do
največ 40 programov.
8. Izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov, priznanja športnikom
in športnim delavcem (poglavje 5.1. in 6.
Pravilnika):
– pridobitev izobrazbe. Sofinancirajo se:
seminarji oziroma predavanja, ki jih organizirajo posamezne PNZ, do največ 12 panog
po enega izvajalca,
– izpopolnjevanje in obvezna potrditev
licenc (dopolnilno izobraževanje).
Sofinancira se: kotizacija za licenčne seminarje, predavanja, okrogle mize ipd. predvidoma za 12 panog in 3 izvajalce,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Sofinancira se: najboljši športnik in športnica OŠ, najboljši športnik in športnica SŠ,
najboljši športnik in športnica leta v občini
in športni delavec leta, denarna nagrada –
praktična nagrada za športnika in športnico
leta v občini in športnega delavca leta.
III. Predvidena vrednost sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa za leto 2004 znaša 31,310.942 SIT.
Točna višina celotnih sredstev za sofinanciranje, vrednost točke in s tem višina sofinanciranja za posamezen program se bo določila glede na sredstva, ki bodo zagotovljena
v proračunu Občine Kočevje za leto 2004
na področju športa, na postavki: dejavnosti
neprofitnih organizacij, društev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2004.
IV. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in praviloma prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
za katero so registrirani, najmanj 35 tednov
v letu,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in o plačani članarini, če so registrirana po Zakonu o društvih,
– drugi izvajalci, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in s tem tudi
pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje.
V. Rok za prijavo je do vključno 20. 5.
2004.
VI. Prijavo s predstavitvijo posameznih
programov pošljite na prijavnih obrazcih
na naslov: Športna zveza Kočevje, TZO

Ob-9857/04
Občina Kočevje objavlja na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št.
24/00), 9. in 10. člena pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
(Ur. l. RS, št. 73/02, 34/04) in letnega programa športa Občine Kočevje za leto 2004,
ki je bil sprejet na 10. redni seji občinskega
sveta dne 22. 3. 2004
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Kočevje za leto 2004
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
II. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok (poglavje 4.1.1. Pravilnika):
a) Zlati sonček, sofinancira se: priročniki,
tekmovalne knjižice.
b) Naučimo se plavati, sofinancira se:
objekt, strokovni kader, diplome in značke.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok v treh OŠ (poglavje 4.1.2.1.
Pravilnika)
– Zlati sonček, sofinancira se: priročniki,
tekmovalne knjižice,
– Krpan, sofinancira se: priročniki, tekmovalne knjižice, medalje in diplome,
– občinska šolska tekmovanja, kategorija od 1. do 5. razreda in kategorija od 6.
do 9. razreda, za mlajše in starejše dečke
ter mlajše in starejše deklice v disciplinah:
atletika ekipno in posamezno, odbojka,
rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis,
strelstvo, šah, badminton. Sofinancira se:
strokovni kader, sodniki, pokali,
– področna in regijska tekmovanja, v
disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo,
šah, badminton. Sofinancira se: prevozi,
prehrana nad 6 ur, spremstvo,
– polfinalna in finalna tekmovanja, v
disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo,
šah, badminton. Sofinancira se: prevozi,
prehrana nad 6 ur, spremstvo.
3. Interesna športna vzgoja mladine
v dveh srednjih šolah (poglavje 4.1.2.1.
Pravilnika)
– občinska šolska tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno,
odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki.
Sofinancira se: strokovni kader, sodniki,
pokali,
– področna tekmovanja, v disciplinah:
atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na
mivki. Sofinancira se: prevozi, spremstvo,

– polfinalna in finalna tekmovanja, v
disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah,
odbojka na mivki. Sofinancira se: prevozi,
prehrana, spremstvo,
– 80-urni program interesne vadbe, ki se
izvaja izven časa rednega pouka (praviloma
40 tednov 2x tedensko po 1 uro). Sofinancira se: (do 5 programov-skupin) strokovni
kader, objekt.
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
ki jo izvajajo klubi in društva. Po zahtevah
NPZ upoštevamo min. 3 selekcije mladih
+ člansko ekipo (poglavje 4.1.2.2. Pravilnika)
– 160-urni tekmovalni programi, kategorija cicibani/ke do 12 let: nogomet, rokomet
m+ž, odbojka m+ž, košarka, atletika, badminton, v moški in ženski konkurenci v posameznih in kolektivnih panogah.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
spremljanje treniranosti in zavarovanje,
materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja,
diplome itd.
– 160-urni tekmovalni programi, kategorija mlajši dečki/deklice do 15 let: nogomet,
rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje z zračno puško
in pištolo, atletika.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
spremljanje treniranosti in zavarovanje,
materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja,
diplome itd.
– 250-urni tekmovalni programi, kategorija kadeti/nje, mladinci/ke do 19 let: nogomet, rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka,
balinanje, hokej-inline, atletika.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja,
diplome itd.
5. Kakovostni šport odraslih, ki ga izvajajo klubi in društva (poglavje 4.4.1.
Pravilnika)
240-urni tekmovalni programi – kategorija člani (6 ur na teden): nogomet, rokomet
m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis,
kegljanje m+ž, streljanje z zračno puško in
pištolo, balinanje, hokej na rolerjih, atletika,
šah, v moški in ženski konkurenci v posameznih in kolektivnih panogah.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
materialni stroški, meritve, zavarovanja, nezgodno zavarovanje.
6. Športna rekreacija in šport invalidov
(poglavje 4.3. in 4.6. pravilnika)
– 80-urni programi (rekreacija) za mladino in odrasle, ki se ne vključujejo v tekmovalne sisteme: (poglavje 4.3. Pravilnika):
nogomet, rokomet, odbojka m+ž, košarka,
namizni tenis, kegljanje m+ž, karate, aerobika in potapljanje.
Sofinancira se: objekt.
– planinstvo in taborništvo, (poglavje
4.3. Pravilnika): (pohodi – do 10 pohodov,
do 2 skupini tabornikov in do 5 skupine
planincev)
Sofinancira se: strokovni kader.
– 80-urni programi (rekreacija) šport
invalidov (poglavje 4.6. Pravilnika): zračna
puška in pištola, balinanje, kegljanje, šah
in pikado.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt.
7. Programi množičnih športno rekreativnih in promocijskih aktivnosti (poglavje
5.9.1. in 5.9.2. Pravilnika):
– prireditve občinskega pomena -rekreativne akcije
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30, Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport
2004 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Športni
zvezi Kočevje.
VII. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na
osnovi normativov za vrednotenje letnih programov športa, ki so sestavni del pravilnika.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z
izbranimi izvajalci bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih
programov.
VIII. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Športni zvezi Kočevje, tel.
01/89-31-327 (Dušan Kotnik), vsak delovni
dan od 8. do 15. ure.
Občina Kočevje
Št. 02501-1/2004
Ob-9888/04
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2004, sprejetega na
seji Občinskega sveta z dne 19. februarja
2004 (Uradni list RS, št. 23/04) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v
vojnah za Slovenijo
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov: udeležencev NOB, društva TIGR,
območnega združenje veteranov vojne za
Slovenijo in zveze rezervnih častnikov.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, opredeljenih
v prvem odstavku.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
namenjenih za predmet razpisa za leto 2004
znaša 2,500.000 SIT.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Občini Sežana;
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine
Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2004;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je dvajset dni po
tej objavi. Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, soba št. 67. Dokumentacija je dostopna tudi na elektronskem
naslovu: http://www.sezana.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis
2004 – Negovanje tradicij. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden vlagatelj.
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Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati
pisno obveščeni v roku 15 dni po zaključku
razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina Sežana
Št. 129/04

Ob-9626/04

Javni razpis z zbiranjem ponudb
za prodajo objekta stara pošta s
pripadajočim zemljiščem
Predmet razpisa so naslednje nepremičnine:
I. Parc. št. 2789/2 – stanovanjska stavba
v izmeri 194 m2, dvorišče, v izmeri 253 m2.
Stavba z zemljiščem je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 3105, k.o. Velenje,
Stanovanjski objekt obsega skupno
271,18 m2 stanovanjske površine, in sicer:
1. pritličje v skupni površini 139,98 m2:
– stanovanje št. 1 v izmeri 38,18 m2,
– stanovanje št. 2 v izmeri 46,83 m2,
– stanovanje št. 3 v izmeri 54,97 m2;
2. klet v skupni površini 18,01 m2;
3. nadstropje
v
skupni
površini
113,19 m2:
– stanovanje št. 4 v izmeri 68,58 m2,
– stanovanje št. 5 v izmeri 44,61 m2,
Skupni prostori v skupni površini
27,64 m2;
– stopnišče v izmeri 19,14 m2,
– terasa v izmeri 6,90 m2,
– balkon v izmeri 1,60 m2.
Gospodarsko poslopje obsega skupno
69,46 m2, in sicer:
1. garaži v skupni površini 13,61 m2,
2. drvarnice v skupni površini 55,85 m2.
Skupna površina nepremičnin znaša 447
m2 .
Izklicna vrednost nepremičnine je
14,000.000 SIT.
II. Hiša je grajena iz kamna in opeke,
temelji so iz kamna in betona. Stropi so iz
lesenih stropnikov. Strešna konstrukcija je
iz lesa, kritina je razmeroma dobra, treba
jo je preložiti.
Tla so povsod lesena, stene opleskane
z opleskom. Stavbno pohištvo je leseno,
opleskano z oljnim opleskom.
Hiša ima telefonski, vodovodni, kanalizacijski in cestni priključek. Fasada je klasična,
slabo vzdrževana.
Za hišo je dvorišče v makadamski izvedbi.
Pogoji prodajalca:
– PUP 04 dovoljuje za enoto 4 A/2 prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti, razen za vogalni objekt z gospodarskim
objektom na Cesti talcev 1 – objekt Stara
Pošta. Objekt je predviden za rušenje. Za
porušeni objekt je možno izvesti nadomestno gradnjo, ki mora biti odmaknjena od obstoječih cest skladno s predpisi. Za celotno
ureditev prodajanega objekta in zemljišča je
potrebno izdelati posebne strokovne podlage, na katere mora izdati soglasje Urad za
okolje in prostor MO Velenje;
– predvidena dejavnost v objektu je lahko poslovna ali stanovanjska.
III. Kupnino za poslovni objekt in zemljišče izbrani ponudnik poravna na podračun
EZR MOV št.: 01333 – 0100018411 sklic
28 76333-7200994-22120003 najpozneje

v roku 8 dni po podpisu pogodbe o prodaji,
sicer se zaračunajo z zakonom določene
zamudne obresti.
Vse davke na promet nepremičnin ter
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
vpis plača kupec.
IV. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na podračun EZR
MOV št.: 01333-0100018411, sklic
28 76333-7200994-22120003,
znaša
10% od skupne ponujene vrednosti ter se
uspelemu ponudniku vračuna v kupnino za
zemljišče, neuspelim pa vrne brez obresti
v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
V. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje z oznako »javni razpis za prodajo nepremičnine Stara Pošta«
najkasneje do 3. 5. 2004 do 11. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko
ponudnika,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– predlog predvidene dejavnosti oziroma
namembnosti v objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe in izpis
iz sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri, prepozno predložene
ali nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.
VI. Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki najbolj
ustreza naslednjim merilom: za ponujeno
višino kupnine.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
a) cena
VII. Odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 2004
ob 12. uri, v pritličju upravne stavbe Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, soba
št. 28/1.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva
odpiranja.
VIII. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljšega ponudnika.
Ta rok se lahko zaradi objektivnih okoliščin,
ki bi nastale po končanem javnem razpisu
podaljša do odprave take okoliščine.
V primeru, da se izbrani ponudnik v
osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Velenje.
IX. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku
15 dni od odpiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo, bo komisija obvestila vse ponudnike v
roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev
ponudnikov z nikomer od ponudnikov ne
sklene kupoprodajne pogodbe.
X. Vsi zainteresirani lahko dobijo potrebne informacije glede lege objekta ali infor-
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macije v zvezi s sestavo ponudbe pri Alenki
Rednjak, vodji Urada župana in splošnih zadev, tel. 03/89-61-618 ali pri Janji Kastelic,
Pravna služba, tel. 03/89-61-702, možen je
ogled objekta po predhodni najavi.
Mestna občina Velenje

– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo,
da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno
osebo,
– osebno izkaznico,
– davčno,
matično
in
telefonsko
številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo na
javni dražbi v ponedeljek, 3. maja 2004 ob
10. uri.
Javna dražba bo potekala v sejni
sobi, štev. 327 v 3. nadstropju Službe za
gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2004-11

Ob-9885/04

Javna dražba nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju,
Trg 8C, Prevalje (prazno), v neto tlorisni
površini 75,30 m2. Izklicna cena 7,466.000
SIT. Ogled stanovanja dne 28. 4. 2004 od
11. do 12. ure.
2. Enosobno stanovanje št. 5x v I. nad.,
Gregorčičeva ulica 16, Tolmin (prazno), v
neto tlorisni površini 48,14 m². Izklicna cena
7,387.000 SIT. Ogled stanovanja dne 29. 4.
2004 od 10.30 do 11.30.
3. Enosobno stanovanje št. 2x v I. nad.,
Žagarjeva ulica 2, Tolmin (prazno), v neto
tlorisni površini 49,09 m². Izklicna cena
7,375.000 SIT. Ogled stanovanja dne 29. 4.
2004 od 10.30 do 11.30.
4. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno) v neto
tlorisni površini 64,01m². Izklicna cena
4,959.000 SIT. Ogled stanovanja dne 30. 4.
2004 od 9. do 10. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. odprodaja bivše stražnice Holmec
a) poslovno stanovanjski objekt skupaj z
zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2; parc.
št. 74/11, 76/5, 76/7 k.o. Dolga Brda,
b) objekt je v najemu,
c) izklicna
cena
nepremičnine:
76,140.000 SIT.
Ogled objektov je možen po predhodnem
dogovoru na tel. 01/471-22-13, 21-46 in
20-83.
2. Stražnica Pordašinci
a) parc. št. 236 – gradbena parcela v
izmeri 8053 m², ZKV 46, k.o. Pordašinci,
b) izklicna cena nepremičnine: 3,107.000
SIT.
3. Zemljišče v Ajdovščini
a) parc. št. 1074/15- stavbna parcela
v izmeri 1354m2, ZKV 1310, k.o. Vipavski
Križ,
b) izklicna cena nepremičnine: 4,500.000
SIT.
4. Prodaja zemljišč in objektov znotraj
bivše vojašnice Ribnica (tel. 01/471-2146)
a) Parcela 935/1 v izmeri 11531m2,
935/87 v izmeri 239m2 s poslovnim objektom
in 935/88 s skladiščem v izmeri 11m2:
– ZKV 546,
– k.o. Ribnica,
– cena: 16,906.000 SIT,
b) Parcela 935/92 zemljišče s skladiščem
100m2 in parcela 935/153 v izmeri 2384:
– ZKV 546, k.o. Ribnica;
– cena: 4,739.000 SIT.
c) Nezazidano
stavbno
zemljišče
935/154 v izmeri 1786 m2:
– ZKV 546, k.o. Ribnica;
– cena: 2,563.000 SIT.

d) Nezazidano
stavbno
zemljišče
935/156 v izmeri 1001 m2:
– ZKV 546, k.o. Ribnica;
– cena: 1,437.000 SIT.
e) Nezazidano
stavbno
zemljišče
935/157 v izmeri 998 m2:
– ZKV 546, k.o. Ribnica;
– cena 1,433.000 SIT.
f) Nezazidano stavbno zemljišče 935/158
v izmeri 998 m2:
– ZKV 546, k.o. Ribnica;
– cena: 1,433.000 SIT.
g) Nezazidano
stavbno
zemljišče
935/159 v izmeri 1287 m2:
– ZKV 546, k.o. Ribnica
– cena: 1,847.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Vsi interesenti za nakup nepremičnin
si lahko le-te ogledajo ob točno določenem
času, ki je napisan ob nepremičnini.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od
12. do 28. 4. 2004 na tel. 01/471-22-13,
21-46-in 20-83.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajo v celoti
po sistemu videno kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi. V primeru, da je krivda za
ne podpis pogodbe na strani dražitelja,
prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-20000000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od podpisa pogodbe na
transakcijski
račun
Ministrstva
za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-20000000, sicer je
pogodba razdrta. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
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Št. 360-01/04-1362
Ob-9762/04
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Dopolnitve
letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Ljutomer za leto 2004 št. 1
in sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer
št. 465-02-OS/04-1232 z dne 31. 3. 2004,
objavlja Občina Ljutomer na osnovi sklepa
sprejetega na seji Komisije o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer dne 31. 3.
2004, naslednjo
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: delno komunalno urejeno stavbno zemljišče v stanovanjski coni S-3 v Ljutomeru, deli sedanjih
zemljišč, vse v k.o. Ljutomer:
– parc. št. 2344/1 parkirišče v izmeri
1501 m2,
– parc. št. 2344/2 njiva 1 v izmeri
124 m2,
– parc. št. 2342 njiva 1 v izmeri 324 m2,
– parc. št. 2341 eks. sadovnjak v izmeri
286 m2,
– parc. št. 2340 gosp. poslopje v izmeri
28 m2, stan. stavba v izmeri 59 m2, dvorišče
v izmeri 321 m2,
– parc. št. 2339 njiva 2 v izmeri 243 m2,
– parc. št. 2338 eks. sadovnjak v izmeri
1358 m2.
Prodaja zemljišč se izvede po končani
parcelaciji zemljišč v skladu z ZN Stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru. Predmet
prodaje bo površina zemljišč v skupni površini ca. 2500 m2. V kupoprodajni pogodbi
se bodo upoštevale nove parcelne številke
in površine le-teh, v skladu s pravnomočno
odločbo o parcelaciji.
Zemljišča so namenjena izgradnji poslovnega objekta, v pritličju katerega je
potrebno med drugim zagotoviti poslovno
površino ca. 500 m2 za potrebe nove pošte. Izbrani kupec je dolžan objekt zgraditi v
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skladu z ZN Stanovanjske cone S-3 v Ljutomeru. Rok izgradnje objekta je eno leto od
podpisa kupoprodajne pogodbe.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 12.383 SIT/m2 zemljišča
(na dan 31. 3. 2004).
Najnižji znesek višanja: 100 SIT/m2
zemljišča.
V vrednost individualne komunalne
opreme zemljišča ni zajet strošek priključitve oziroma napajanja objekta z električno
energijo, kar se zaveže urediti kupec na
svoje stroške.
V stroške komunalne opreme niso zajeti
stroški izvedbe priključkov objekta na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(stroški parcelacije, objava javne dražbe,
notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec se
zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Ljutomer. Pred
plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v
zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne
kupnine v prej navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V nasprotnem
primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, dne 4. 5. 2004 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije: dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 3,095.750 SIT na račun Občine Ljutomer
št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
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postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 068-6/2004-4
Ob-9783/04
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00. 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 93. člena Statuta Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in
100/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Zreče z dne 15. 12. 2003, Občina Zreče s
sedežem Cesta na Roglo 13/b, Zreče, razpisuje
javno dražbo
za prodajo komunalno urejene
gradbene parcele v poselitvenem
območju naselja Zreče
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98,
elektronska pošta: info@zrece.si.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
– parc. št. 104/71, v izmeri 777 m2,
vpisana pod vložno št. 802, k.o. Zreče, v
celoti last Občine Zreče, po izklicni ceni
16,700.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji
znesek višanja je 100.000 SIT. Dražitelji
višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno,
ki je določena v tem razpisu. K vrednosti
parcele, ki bo dosežena po končani licitaciji, bo potrebno kupcu parcele obračunati
še 20% DDV.
V izklicno ceno je vključena cena
zemljišča na podlagi cenitve stalnega
sodno zapriseženega cenilca, komunalni prispevek, stroški priključnine na
kanalizacijo in vodovod ter delno stroški
komunalne ureditve stavbnega zemljišča
(vodovodno omrežje s hidranti; fekalna
kanalizacija; meteorna kanalizacija; cestno omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem; elektro omrežje; plinsko omrežje,
stroški zunanje ureditve – zagotovitev parkirnih prostorov).
V ceno ni vključena izgradnja individualnih priključkov na javne komunalne vode;
izgradnja telefonskega omrežja; izgradnja
kabelske televizije in asfaltiranje zunanje
ureditve.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe ter rok za sklenitev pogodbe: vrsta
pravnega posla je kupoprodajna pogodba,
ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih
dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski podračun
Občine Zreče št. 01344-0100003613, sklic
na št.: 7221/00C, v osmih dneh od dneva
sklenitve kuporodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek, stroške overovitve, takse) nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo dne 12. 5. 2004 v sejni sobi Ob-

čine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče,
z začetkom ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača pravna oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– plača ceno razpisne dokumentacije in
predloži dokazilo o plačilu;
– predloži potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni;
– predloži bon obrazec, ki ne sme biti
starejši od 8 dni;
– predloži potrdilo banke, da bo ob
podpisu pogodbe izdala bančno garancijo za resnost izvedbe posla v vrednosti
220,000.000 SIT. Garancija mora veljati
najmanj eno leto;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži
neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju;
– predloži izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od trideset dni ter
mora imeti sedež na območju Republike
Slovenije;
– gradnja večstanovanjskega objekta se
bo izvajala na podlagi že sprejetega zazidalnega načrta.
Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine ter razpisne dokumentacije) je
treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski podračun Občine Zreče št.: 01344-0100003613 s
sklicem, za namen javna dražba – prodaja
parcele za večstanovanjski objekt.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 5. 5. 2004
do 12. ure na naslovu organizatorja, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu Občinske uprave občine Zreče. Javne dražbe
se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po zaključku
javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina
vračuna v kupnino.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Zreče, tajništvo občinske
uprave, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcele, lokacijsko informacijo, obrazec kupoprodajne
pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 50.000
SIT in se plača na podračun Občine Zreče
št.: 01344-0100003613, sklic št.: 7141-00
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za namen razpisne dokumentacije za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Zreče vsak delovni dan med
uradnimi urami pri tajniku Občine Zreče
Štefanu Posiloviču.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč na terenu posamičen ali skupinski
ogled nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe.
XIII. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje zavezo kupca, da bo na predmetni nepremičnini, najkasneje v roku dveh let od podpisa kupoprodajne pogodbe, izgradil večstanovanjski
objekt v skladu z ZN.
12 stanovanj bo odkupila Občina Zreče
po ceni, po kateri je Stanovanjski sklad Republike Slovenije pripravljen odkupiti stanovanja po soinvestitorski pogodbi.
Občina bo kupcu plačala vse enote v
roku treh let od izgradnje večstanovanjskega objekta. V primeru, da kupec ne bo
zgradil nepremičnine v skladu s to točko
razpisnih pogojev javne dražbe, ima Občina Zreče pravico, da prodajno pogodbo
razdre, brez obveznosti plačila eventualno
nastale škode in brez obveznosti vrnitve
prejete kupnine.
Kupec se obveže, da bo uredil okolico
okoli večstanovanjskega objekta.
XIV. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Zreče, ki vodi javno dražbo,
lahko s soglasjem župana ustavi postopek
prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo
stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije in
varščina.
Občina Zreče

– stanovanjska stavba v izmeri 3 89 m2 in
zelenica v izmeri 2 68 m2, vpisni v ZKV E4
k.o. Stara vas,
15. poslovni prostor v izmeri 135,78 m2 v
pritličju objekta na naslovu Kambičev trg 5,
Kostanjevica na Krki, stoječem na zemljišču
parc. št. *48 – stavba v izmeri 4 14 m2, vpisani v ZKV 754 k.o. Kostanjevica,
16. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2 v
pritličju objekta na naslovu Titova 98, Senovo, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3
– njiva v izmeri 2 39 m2 in travnik v izmeri
5 22 m2 in parc. št. *130 – stavbišče v izmeri
594 m2, vpisani v ZKV 125 k.o. Dovško,
17. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2 v
pritličju objekta na naslovu Koprivnica 24,
Koprivnica, stoječem na zemljišču parc. št.
7/10 – poslovna stavba v izmeri 1 48 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in
dvorišče v izmeri 5 55 m2, vpisanem v ZKV
163 k.o. Koprivnica,
18. poslovni prostor v izmeri 52,01 m2 v
prvem nadstropju objekta na naslovu Cesta
krških žrtev 36, Krško, stoječem na zemljišču parc. št. *320/1 – stanovanjska stavba v
izmeri 1 59 m2 in dvorišče v izmeri 39 m2,
vpisanem v ZKV 434 k.o. Krško.
Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami 3, 4 in 5 so v delu zasedeni z najemniki. Predmeti prodaje pod zaporednimi
številkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 in 18 so zasedeni z najemniki.
Poslovna prostora pod zaporednima številkama 12 in 13 se prodajata v kompletu
enemu dražitelju oziroma kupcu.
Predmeti prodaje so v lasti Občine
Krško.
2. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 5. 5. 2004 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
3. Izklicne cene:
– za objekt pod zaporedno št. 1 je izklicna cena 400.000 SIT,
– za objekt pod zaporedno št. 2 je izklicna cena 12,000.000 SIT,
– za objekt pod zaporedno št. 3 je izklicna cena 29,500.000 SIT,
– za objekt pod zaporedno št. 4 je izklicna cena 16,500.000 SIT,
– za objekt pod zaporedno št. 5 je izklicna cena 10,000.000 SIT,
– za objekt pod zaporedno št. 6 je izklicna cena 1,879.018 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
7 je izklicna cena 8,366.666 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
8 je izklicna cena 5,759.985 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
9 je izklicna cena 1,882.878 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
10 je izklicna cena 16,664.267 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
11 je izklicna cena 5,698.279 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
12 je izklicna cena 7,715.957 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
13 je izklicna cena 5,748.452 SIT,
– za garažo pod zaporedno št. 14 je izklicna cena 927.990 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
15 je izklicna cena 13,270.652 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
16 je izklicna cena 12,689.701 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
17 je izklicna cena 3,519.215 SIT,
– poslovni prostor pod zaporedno št. 18
za izklicno ceno 5,371.315 SIT.

Št. 464-48/2004-0507
Ob-9855/04
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) ter na podlagi 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US
RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00,
28/01 – odločba US RS, 16/02 in 51/02),
objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
1. objekt na naslovu Orehovec 24, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc.
št. *15/2 – stavbišče v izmeri 1 49 m2, vpisani v ZKV št. 852 k.o. Orehovec,
2. objekt stare šole v Črneči vasi, stoječ
na zemljišču parc. št. *79 – njiva v izmeri 1
82 m2, pašnik v izmeri 2 12 m2, stavbišče v
izmeri 4 60 m2, vpisani v ZKV št. 418 k.o.
Črneča vas,
3. objekt stare šole v Koprivnici, stoječ
na zemljišču parc. št. 5/2 – stavbišče v
izmeri 5 24 m2, vpisani v ZKV št. 27 k.o.
Koprivnica in zemljišču parc. št. 16/2 – nji-

va v izmeri 54 m2, vpisani v ZKV 148 k.o.
Koprivnica,
4. objekt stare šole v Gorenjem Leskovcu, stoječ na zemljišču parc. št. 231/1
– njiva v izmeri 6 56 m2, sadovnjak v izmeri
14 84 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
43 m2 in dvorišče v izmeri 6 83 m2 in zemljišču parc. št. 231/2 – gospodarsko poslopje
v izmeri 2 88 m2, vpisani v ZKV 58 k.o. Gorenji Leskovec,
5. objekt na naslovu Kambičev trg 4, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc.
št. *73/1 – stanovanjska stavba v izmeri
1 83 m2 in dvorišče v izmeri 1 40 m2, vpisani v ZKV št. 1225 k.o. Kostanjevica,
6. objekt na naslovu Cesta krških žrtev
38/a, Krško, stoječ na zemljišču parc. št.
*321/2 – dvorišče v izmeri 86 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 15 m2, stanovanjska
stavba v izmeri 52 m2, njiva v izmeri 57 m2
in gospodarsko poslopje v izmeri 35 m2, vpisani v ZKV 1532 k.o. Krško,
7. poslovni prostor v izmeri 50,40 m2 v
pritličju objekta na naslovu Cesta krških žrtev 23, Krško, stoječem na zemljiščih parc.
št. 3952 – poslovna stavba v izmeri 3 18 m2,
parc. št. 3953 – dvorišče v izmeri 87 m2,
parc. št. 3954 – poslovna stavba v izmeri
68 m2 in parc. št. 3955 – dvorišče v izmeri
1 44 m2, vpisane v ZKV 139 k.o. Krško,
8. poslovni prostor v izmeri 46,20 m2 v
prvem nadstropju objekta na naslovu Cesta
krških žrtev 23, Krško, stoječem na zemljiščih parc. št. 3952 – poslovna stavba v izmeri
3 18 m2, parc. št. 3953 – dvorišče v izmeri
87 m2, parc. št. 3954 – poslovna stavba v
izmeri 68 m2 in parc. št. 3955 – dvorišče
v izmeri 1 44 m2, vpisane v ZKV 139 k.o.
Krško,
9. poslovni prostor v izmeri 50,43 m2 v
objektu na naslovu Cesta krških žrtev 29,
Krško, stoječem na zemljiščih parc. št. 3113
– dvorišče v izmeri 1 28 m2 in parc. št. 3951
– stanovanjska stavba v izmeri 2 30 m2, vpisani v ZKV 2017 k.o. Krško,
10. poslovni prostor v izmeri 70,90 m2
v objektu na naslovu Cesta krških žrtev
15, Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
*75/1 – dvorišče v izmeri 4 98 m2, travnik v
izmeri 2 27 m2, stanovanjska stavba v izmeri 316 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
1 01 m2, vpisani v ZKV 1266 k.o. Krško,
11. poslovni prostor v izmeri 44,89 m2
v pritličju objekta na naslovu Bohoričeva
11, Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
2865/9 – zelenica v izmeri 63 42 m2, stanovanjska stavba v izmeri 2 94 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 2 88 m2, vpisani v
ZKV 77 k.o. Krško,
12. poslovni prostor v izmeri 55,91 m2
v pritličju objekta na naslovu Bohoričeva
11, Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
2865/9 – zelenica v izmeri 63 42 m2, stanovanjska stavba v izmeri 2 94 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 2 88 m2, vpisani v
ZKV 77 k.o. Krško,
13. poslovni prostor v izmeri 44,46 m2
v pritličju objekta na naslovu Bohoričeva
11, Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
2865/9 – zelenica v izmeri 63 42 m2, stanovanjska stavba v izmeri 2 94 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 2 88 m2, vpisani v
ZKV 77 k.o. Krško,
14. garaža v izmeri 21,08 m2 v objektu
na naslovu Cesta 4. julija 67, Krško, stoječem na zemljišču parc. št. 489/3 – zelenica v izmeri 12 66 m2, vpisani v ZKV 667
k.o. Stara vas in zemljišču parc. št. 489/10
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Pri poslovnih prostorih in garaži je v cenah vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do
vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah
in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju
do vrednosti celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 100.000 SIT za posamičen predmet
prodaje.
4. Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi dražitelji, bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe na podračun
prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– pri poslovnih prostorih morajo dražitelji
predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na
podračun prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu
kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje),
– izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
z najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki
predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni
in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati
kot dražitelji in kupci,
– če izbrani dražitelji ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim dražiteljem se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/4981-279 ali tel. 07/4981-279, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
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pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško

Razpisi delovnih
mest
Ob-9604/04
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
sekretar.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: sekretar.
4. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo
ali mag., pravne, ekonomske ali druge
družboslovne oziroma naravoslovne smeri,
Državni izpit iz javne uprave, najmanj 11 let
delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: višje znanje tujega
jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo
ustreznega dokazila, ter fotokopijo dokazil o
dodatnih znanjih, navedenih v 5. točki. Nepopolne vloge v izbirnem postopku ne bodo
upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za delovno mesto sekretar – DM
št. 33«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Marjana
Jančar Kac, tel. 30-83-178, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj
Ob-9605/04
Skladno z 58. členom in drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih
objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za opravljanja pripravništva:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.

2. “Pripravnik” za določen čas 10 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje dela: univ. dipl.
politolog.
4. Dodatna znanja: višje znanje angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj naveden v 3. in 4. točki k prijavi priložiti,
fotokopijo ustreznega dokazila. Nepopolne
vloge v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za pripravnika«.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Mariana
Jančar Kac, tel. 30-83-178, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj
Ob-9606/04
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za
uradniško delovno mesto.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana,
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: podsekretar,
sekretar.
4. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali mag., družboslovne oziroma
naravoslovne smeri, državni izpit iz javne
uprave, 8 let delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: višje znanje angleškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj
naveden v 4. točki k prijavi priložiti, fotokopijo ustreznega dokazila, ter fotokopijo
dokazil o dodatnih znanjih navedenih v 5.
točki. Nepopolne vloge v izbirnem postopku
ne bodo upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za delovno mesto podsekretar – DM
št. 8«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Miran Vatovec, tel. 30-83-186, vsak delavnik med
14.30 in 16. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Naloge za katere se delovno mesto razpisuje se nanašajo na: koordinacijo izvedbe
ukrepov evropskega sklada za regionalni
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razvoj (ESRR), odgovornost za učinkovito in pravilno izvajanje ESRR, vključno s
spremljanjem doseganja ciljev po kazalnikih in usmerjanjem ter vodenjem delovanja
posredniškega telesa.
Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj
Ob-9607/04
Skladno z 59. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za
uradniška delovna mesta.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
»višji svetovalec«.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec III, II in I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj
visoka strokovna izobrazba ekonomske
smeri, državni izpit iz javne uprave, najmanj
5 let delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: višje znanje tujega
jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj
naveden v 4. točki k prijavi priložiti, fotokopijo ustreznega dokazila, ter fotokopijo
dokazil o dodatnih znanjih navedenih v 5.
točki. Nepopolne vloge v izbirnem postopku
ne bodo upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za delovno mesto višji svetovalec
– DM št. 20«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Jana Trošt,
tel. 478-37-49, vsak delavnik med 14.30 in
16. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Od kandidatov se pričakuje poznavanje
sistema nadzora javnih financ, delovanja
evropskih institucij, instrumentov strukturne politike, samoiniciativnost in smisel za
organizacijo.
Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj
Št. 82/2004
Ob-9623/04
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:
– učitelja – knjižničarja za nedoločen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2004
dalje,
– učitelja slovenskega jezika za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2004 dalje,
– učitelja slovenskega jezika in zgodovine za nedoločen čas s polnim delovnim
časom od 1. 9. 2004 dalje,

– učitelja slovenskega jezika in zemljepisa za določen čas s polnim delovnim
časom od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005,
– učitelja angleškega in nemškega
jezika za določen čas s polnim delovnim
časom od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi na naslov šole. Kandidate bomo
obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Št. 73/2004
Ob-9639/04
Politehnika Nova Gorica razpisuje mesto
predsednika poslovodnega organa
Politehnike Nova Gorica.
Kandidati morajo imeti doktorat znanosti, naziv visokošolskega učitelja in morajo
biti uveljavljeni raziskovalci na področjih
dejavnosti Politehnike Nova Gorica ter
imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat predsednika je štiri leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v
roku 15 dni od dneva objave na naslov Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13, P.P. 301,
5001 Nova Gorica, s pripisom “razpis”.
Politehnika Nova Gorica
Ob-9650/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Braslovče, Braslovče 29, 3314
Braslovče, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine
Braslovče
svetovalec za okolje in prostor.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko izvaja v nazivih svetovalec III., II. in I.
in se bo izvajalo v nazivu svetovalec III.
Kandidat mora za zasedbo delovnega
mesta izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih uslužbencih
ter naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije.
K prijavi s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovne-
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ga izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v
naziv razveljavi.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od
dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 29, 3314
Braslovče.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
15 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/703-84-08.
Občina Braslovče
Št. 2/04
Ob-9652/04
Svet ekonomske šole Novo mesto, Ulica
talcev 3a, 8000 Novo mesto razpisuje delovno mesto:
ravnatelja Višje strokovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelj bo imenovan za obdobje petih
let z začetkom mandata 1. 9. 2004.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na gornji
naslov z oznako »Za razpis«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v zakonskem roku.
Ekonomska šola Novo mesto
Ob-9662/04
Svet centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja prosto delovno mesto
direktorja Centra za izobraževanje in
kulturo Trebnje.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
pogoje skladno s 55. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI – UPB3, Ur. l. RS, št.
115/03) in 16. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).
Zaželena so še posebna znanja in sposobnosti:
– imeti mora vodstvene in organizacijske
sposobnosti za vodenje zavoda,
– izkazani delovni rezultati pri pedagoško-andragoškem delu iz katerih izhaja, da
bo lahko uspešno opravljal dela in naloge
direktorja.
Direktor CIK poleg funkcije poslovnega
in pedagoškega vodenja zavoda opravlja
tudi strokovna dela v obsegu in na način, ki
se določi s sklepom in v skladu z notranjo
delitvijo dela in delovnim načrtom CIK. Predviden začetek dela bo 1. 8. 2004.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na gornji naslov s pripisom
»prijava na razpis« v 8 dneh po objavi
razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje

Stran

2370 /

Št.

38 / 16. 4. 2004

Ob-9664/04
Svet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolsko
izobrazbo
ustrezne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
knjižničarstvu,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Svet
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22, 1380 Cerknica, s pripisom »za
razpis direktorja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Št. 105/04
Ob-9669/04
Svet Varstveno delovnega centra Novo
mesto na podlagi 29. in 33. člena Statuta
Varstveno delovnega centra Novo mesto,
34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91) in sklepa sveta Varstveno delovnega
centra Novo mesto z dne 6. 4. 2004 objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu z 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92,
13/93, 1/99, 6/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02
in 5/03) ter 15. in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat na razpisano delovno mesto
traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za mandatno obdobje ter
kratkim življenjepisom pošljejo kandidati v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
na naslov: Varstveno delovni center Novo
mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, s pripisom »za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Varstveno delovni center Novo mesto
Št. 133-4/04
Ob-9684/04
Svet Varstveno delovnega centra Postojna, Vilharjeva 14, 6230 Postojna, na podlagi
56. člena Zakona o socialnem varstvu, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem
varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z osebami s posebnimi potrebami,
– predložen program dela zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom v
kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis«
sprejema tajništvo zavoda 8 dni po objavi
razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.
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Izbrani kandidat bo imenovan skladno s
56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02 in 2/04)
in za dobo petih let.
Svet Varstveno delovnega centra
Postojna
Ob-9713/04
Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44,
1354 Horjul, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja angleškega jezika za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
2. pomočnica vzgojiteljice (2 delavki) za nedoločen čas s polnim delovnim
časom,
3. vzgojiteljica za določen čas s polnim
delovnim časom (nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu).
Nastop dela je 1. 9. 2004 za delovna mesta pod 1. in 2. točko, za delovno mesto pod
3. točko je nastop dela 1. 7. 2004. Poskusno
delo za delovno mesto pod 1. in 3. točko je 3
mesece, pod 2. točko pa 2 meseca.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih
dneh po objavi na naš naslov: O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Horjul
Št. 35/2004
Ob-9758/04
Na podlagi drugega odstavka 191., člena prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 9064-13/2004 z dne 23. 3. 2004
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne, pravne ali druge
ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati znanje tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma iz-

java o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje tujega jezika se dokazuje z
ustreznim dokazilom oziroma potrdilom ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni
strani Kadrovske službe Vlade Republike
Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala
tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo
na delovnem mestu uradnika na položaju
in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja;
– strokovno uveljavljenost na področju;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju tujega jezika se kot tuj jezik upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali izjemoma drug tuj jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja na sedežu
organa v Ljubljani, Tivolska 50.
Generalni direktor Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij bo najkasneje v petnajstih mesecih od
imenovanja na položaj dolžan pridobiti
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funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj”
in navedbo delovnega mesta na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 30 dni
od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, tel.
št. 01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za pravosodje

– obvladati znanje enega tujega jezika
na višji ravni,
– obvladati mora komunikacijske veščine,
– ne sme biti pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome o uspešno končanem univerzitetnem študiju ali pridobljeni
visoki strokovni izobrazbi, dokazila o znanju tujega jezika (znanje tujega jezika na
osnovni ravni kandidat izkaže s priložitvijo
dokazila o znanju jezika na srednješolskem
nivoju, znanje jezika na višjem nivoju pa
s priložitvijo kopije diplome jezikovnega
študija na Filozofski fakulteti ali potrdilom
fakultete o opravljenem izpitu iz znanja tujega jezika ali potrdilom ene od institucij, ki
izdajajo potrdila o znanju tujega jezika na
višjem nivoju), fotokopijo osebne izkaznice,
potnega lista ali potrdila o državljanstvu RS,
fotokopijo potrdila o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave, fotokopijo delovne
knjižice, iz katere je razvidna delovna doba,
pisno izjavo, da ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in pisno izjavo o tem,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi prej omenjenega kaznivega
dejanja.
Poleg fotokopije delovne knjižice, ki
izkazuje delovno dobo, mora kandidat zahtevane 8 letne delovne izkušnje navesti v
priloženem življenjepisu.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški 21 v Ljubljani (četrto nadstropje).
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »za javni natečaj
za delovno mesto vodje sektorja«. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo prejeli
sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal vodja službe za splošne zadeve
Mirko Fabčič, tel: 01 478 2631.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje

Št. 945/2004
Ob-9810/04
Na podlagi 56. člena in v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) in skladno z Uredbo o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za
informiranje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Službi za splošne zadeve na Uradu Vlade Republike Slovenije
za informiranje, ki se opravlja v nazivu
svetovalec.
Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v stopnji naziva – svetovalec III, II
in I. Delo se opravlja na sedežu Urada in obsega vodenje postopkov javnega naročanja,
vodenje postopkov zaposlovanja, pripravo
pogodb, pripravo predpisov, ….
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– obvladati znanje enega tujega jezika
na osnovni ravni,
– obvladati mora komunikacijske veščine,
– ne sme biti pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome o uspešno končanem univerzitetnem študiju ali pridobljeni
visoki strokovni izobrazbi, dokazila o znanju
tujega jezika (znanje jezika kandidat izkaže
s priložitvijo dokazila o znanju jezika na
srednješolskem nivoju), fotokopijo osebne

izkaznice, potnega lista ali potrdila o državljanstvu RS, fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba, pisno izjavo, da ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in pisno
izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej omenjenega
kaznivega dejanja.
Poleg fotokopije delovne knjižice, ki
izkazuje delovno dobo, mora kandidat 8
mesečne delovne izkušnje navesti v priloženem življenjepisu.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški 21 v Ljubljani.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »za javni natečaj
za delovno mesto svetovalca« Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo prejeli
sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal vodja Službe za splošne zadeve
Mirko Fabčič, tel. 01/478-26-31.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje
Št. 946/2004
Ob-9811/04
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02) in skladno z Uredbo o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04), predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta na položaju
vodja sektorja za odnose s tujimi mediji na Uradu Vlade Republike Slovenije
za informiranje, ki se opravlja v nazivu
podsekretar/sekretar.
Delo se opravlja na sedežu Urada, obsega pa naloge vodenja sektorja, komunikacijo
s tujimi novinarji, dajanje uradnih informacij
in druge naloge.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– obvladati znanje enega tujega jezika
na osnovni ravni,

Stran

Št. 100-16/2004-1
Ob-9816/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), na-

Stran

2372 /

Št.

38 / 16. 4. 2004

mestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Oddelku za nepremičnine v Območni geodetski upravi Celje.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Območne geodetske uprave Celje v
Celju, Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«)
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dneva
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Prijave lahko pošljejo tudi
na elektronski naslov: zdenka.potrc@gov.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlova-
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nje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-9840/04
Slovenski
znanstveni
inštitut
na
Dunaju/Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien Seilerstätte 2, A-1010 Wien na
podlagi sklepa Upravnega odbora društva
»Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju« (v
nadaljevanju Inštitut) z dne 27. 2. 2004 in v
skladu z določili XV člena statuta razpisuje
mesto direktorja Inštituta za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Za direktorja Inštituta je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– doktorat znanosti;
– aktivno znanje nemškega jezika;
– mednarodne izkušnje s promocijo slovenske znanosti;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati morajo predložiti izhodišča za
finančni načrt in program dela Inštituta.
Na podlagi prejetih prijav lahko kandidate, v skladu s točko XV statuta društva,
predlagajo: senat Univerze v Ljubljani, senat
Univerze v Mariboru, senat Univerze na Primorskem, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije in vse slovenske
nacionalne raziskovalne organizacije.
Predvideni nastop mandata je 1. 9.
2004.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Rektorat Univerze v Mariboru, predsednik
UO SZI, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s
pripisom: Za razpis za direktorja Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
O izidu bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa
o izbiri.
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju
Su 010603/04
Ob-9853/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
3. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,

– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
“javni natečaj”.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 206/2004
Ob-9854/04
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosti delovni mesti
1. podsekretar
na Področju finančnega poslovanja in
investicij – Sektor za sistem financiranja in
upravljanja s premoženjem.
Za delovno mesto podsekretarja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– sekretar,
– podsekretar.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem oziroma 5 let 4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo in magisterij oziroma doktorat oziroma zaključen specialističen študij iz
mednarodnih odnosov,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
2. svetovalec
na Področju za delovna razmerja in
pravice iz dela – Sektor za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Za delovno mesto višjega svetovalca
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,

38 / 16. 4. 2004 /

2373

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– svetovalec III.
Izbrani
kandidat/-ka
bo
naloge
izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 8 mesecev, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 6 mesecev
delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02).
Za objavljeni delovni mesti bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kadrovska
služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v kadrovski službi, pri Tadeji
Pušnar na tel. 478-33-70.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

1. višji svetovalec/-ka v projektni enoti
za evropski sklad za regionalni razvoj.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka I, višji svetovalec/-ka
II in višji svetovalec/-ka III.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno
izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– izkušnje pri oblikovanju sistemskih rešitev za upravljanje projektov,
– poznavanje sistemskega vidika spremljanja in nadzora, ki je računalniško podprt,
– samostojnost za opravljanje nalog,
– poznavanje predpisov področja javne
uprave (javnih naročil in javnih razpisov),
– poznavanje predpisov in terminologije
področja evropske strukturne politike,
– poznavanje uporabniških programov v
Windows okolju (Word, Excel, Power Point,
internet, elektronska pošta),
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Izbrani kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga bo
moral/-a opraviti v letu dni od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega razmerja ter pogoje iz drugega
odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-la
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5 v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« in navedbo delovnega
mesta.
Kandidate bomo pisno obvestili v osmih
dneh po izbiri.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-32-11.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 190/04
Ob-9859/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) Služba Vlade RS
za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana,
objavlja naslednje prosto delovno mesto
pripravnik/pripravnica za usposabljanje na področju razvrščanja in objave
dokumentov (EU portal), in sicer za čas
usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana.
II. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– aktivno znanje angleškega in francoskega jezika,
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e
kandidati/ke:
– s strokovnim znanjem s področja lektoriranja,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– življenjepis z dokazili, iz katerih so
razvidna znanja in sposobnosti iz točke II
in III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo “Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik”.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu kandidatu/ki izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za določen čas opravljanja pripravništva.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 111-40/04-0515
Ob-9890/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-41/04-0515
Ob-9891/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-9894/04
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
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Druge objave
Št. 266-41/2004

Ob-10126/04

Popravek
V javni ponudbi za oddajo v najem poslovnih prostorov na MMP Obrežje in MMP
Jelšane, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
35 z dne 9. 4. 2004, Ob-9581/04, se spremeni v 4. točka, ki se po novem glasi:
4. Način in rok plačila: najemodajalec bo
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši
ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v
roku petnajstih dni od prejema računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01100-1006214304.
Najemnina, določena v slovenskih
tolarjih, se bo na dan ___ preračunala v
EUR. Ta znesek bo predstavljal osnovo
za mesečno najemnino, ki se bo obračunala v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, preračunano na dan izdaje računa.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 430-02-1/2004

Ob-9884/04

Javna ponudba prodaje
zasedenih stanovanj
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje je naslednje stanovanje:
1. Enosobno stanovanje s kabinetom št.
1 v kleti na naslovu Pivška ul. 3, Postojna
(zasedeno), v skupni površini 49,17 m2.
Izhodiščna cena je 4,329.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje št. 7 v prvem
nadstropju na Tovarniški cesti 3b, v
Ajdovščini (zasedeno), v skupni površini
55,11 m2. Izhodiščna cena je 7,139.000
SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanje se prodaja v celoti po sistemu videno-kupljeno.
2. Posamezno stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo
izbrala komisija za odprodajo stvarnega
premoženja Ministrstva za obrambo RSpri tem pa imajo osebe, ki stanovanje
uporabljajo pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Stanovanje je zasedeno. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo kupec urejal z uporabnikom stanovanja.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po obojestranskem podpisu pogodbe plača kupnino
v roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
pri čemer se položena varščina všteje v
kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v

zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati
vplačano kavcijo.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi
javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba, vrnejna v roku 15 dni
od datuma izvedbe prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe brez obresti.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov, navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna št., nadstropje in št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo
ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova uporabe stanovanja (samo za uporabnika, ki zaseda stanovanje, ki se prodaja),
– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter
pooblastilo za zastopanje pravne osebe
(pravne osebe),
– kopijo davčne številke, matično in telefonsko številko.
IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pripisom “Ponudba za SGN-25/03/2004 – Ne
odpiraj”, do 3. 5. 2004 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne in navedene
pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku,
ki
ni
izbran
za
najugodnejšega ponudnika, bo varščina
brez obresti vrnjena v petnajstih dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo: za dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin smo
dosegljivi od 19. 4. do 3. 5. 2004 na tel.
01/471-22-13 oziroma 20-83.
Ministrstvo za obrambo
Št. 36/04
Ob-9619/04
Občina Markovci objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
sklepa Občinskega sveta občine Markovci,
sprejetega 14. 10. 2002
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javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja, last
Občine Markovci
1. Predmet prodaje so stavbna zemljišča:
– parc. št. 258, gozd, v izmeri 3762 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 261/1, gozd, v izmeri 6142 m2,
vpisana v vložku 525 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 261/2, gozd, v izmeri
10.000 m2, vpisana v vložku 580 k.o. Nova
vas pri Markovcih.
2. Zemljišča, ki so navedena v 1. točki,
se nahajajo v Novi vasi pri Markovcih v t.i.
Novem Jorku, ki je v ureditvenem območju
P13-01 namenjeno proizvodni dejavnosti.
Zemljišča, ki so navedena v 1. točki,
bodo skomasirana, tako da bodo posamezne parcele dobile nove površine in nove
parcelne številke.
3. Cena za m2 stavbne parcele je 17,44
EUR + pripadajoči davek. V kupnino je vključeno stavbno zemljišče, gradbena predpriprava parcele, kolikor to zahteva izvedba
primarne infrastrukture in izgradnja primarne infrastrukture do meje posamezne
parcele, razen izgradnje kanalizacije.
4. Predvidene namembnosti uporabe
zemljišča so proizvodna dejavnost, storitevena dejavnost, parkirišča in skupne centralne dejavnosti.
5. Ponudbo za nakup zemljišč lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Ponudniki
za nakup zemljišča svoje pisne ponudbe
pošljejo do 20. aprila 2004 ali jih osebno
oddajo na Občino Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci.
6. Resni ponudniki lahko rezervirajo parcele s sklenitvijo predpogodbe in vplačilom 20%
are vrednosti celotne parcele. Ara se upošteva
kot del kupnine pri sklenitvi pogodbe.
7. Kupec zemljišča, ki je predmet javne ponudbe, plača vse stroške sestave pogodbe,
DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
8. Javna ponudba je odprta do roka, navedenega v 5. točki.
9. Interesenti za nakup parcel dobijo vse
informacije v zvezi s prodajo na Občinski
upravi občine Markovci, Markovci 43 ali
po tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba je
Janko Širec.
Občina Markovci
Ob-9649/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v
skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
uredba Ur. l. RS, št. 61/99), uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), sklepa Občinskega sveta občine
Kungota na 3. redni seji občinskega sveta z
dne 19. 2. 2003 objavlja Občina Kungota
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Predmet prodaje:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/7, vrsta rabe paš-
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nik, k.o. Slatinski dol v velikosti 799 m2,
231/9, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v
velikosti 875 m2, 231/10, vrsta rabe pašnik,
k.o. Slatinski dol v velikosti 788 m2, 231/11,
vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 919 m2, 231/12, vrsta rabe pašnik,
k.o. Slatinski dol v velikosti 866 m2, 231/13,
vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 500 m2, 231/14, vrsta rabe pašnik, k.o.
Slatinski dol v velikosti 500 m2, 231/15, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti
520 m2, 231/16, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 580 m2. Prodajna cena
zemljišč je najmanj tolarska protivrednost
11,04 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/21, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 234 m2,
231/2, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 695 m2. Obe zemljišči se prodajata skupno. Prodajna cena zemljišč je
najmanj tolarska protivrednost 8 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/20, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 153 m2,
231/19, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 638 m2, 231/18, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 759 m2,
232/5, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 438 m2. Prodajna cena zemljišč je najmanj tolarska protivrednost 4 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
d) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 172/2, vrsta rabe travnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 1242 m2,
204/2, vrsta rabe travnik, k.o. Slatinski dol
v velikosti 230 m2. Prodajna cena zemljišč
je najmanj tolarska protivrednost 10 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.
e) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 641/1, vrsta rabe travnik, k.o. Zg. Kungota v velikosti 20.730 m2.
Prodajna cena zemljišča je najmanj tolarska
protivrednost 10 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
f) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 128/1, vrsta rabe travnik, k.o. Plač v velikosti 1.600 m2. Prodajna
cena zemljišč je najmanj tolarska protivrednost 15,18 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Ostali pogoji: del zemljišč, ki so zajeta
pod točko a, se prodaja na naslednji način:
– parc. št. 231/7, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 232/5,
– parc. št. 231/9, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/18,
– parc. št. 231/10, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/19,
– parc. št. 231/11, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/20.
Navedena zemljišča se prodajajo skupno, ker so zemljišča s parc. št. 231/11,
231/10, 231/9, 231/7 vse k.o. Slatinski dol
edini dostop do parc. št. 231/20, 231/19,
231/18 in 232/5 vse k.o. Slatinski dol.
Zemljišča pod točkami od b do f so
postala last Občine Kungota z ozirom na
57. člen Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS,
št. 22/00).
2. DDV ni vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje,
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uredi in plača kupec sam, vendar šele po
plačilu celotne kupnine.
3. Druga določila: na razpis se lahko
prijavijo:
– fizične osebe,
– pravne osebe, ki so registrirane.
V pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in ustrezno overjeno pooblastilo za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko v 10 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako
»Ponudba za javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča«
– ne odpiraj!”.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo
zainteresirani na Občinskem uradu občine
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, pri
Miran Zupetu ali po tel. 02/655-05-03.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija
v roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena.
Občina Kungota
Št. 360-01/04-1368
Ob-9750/04
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ljutomer št. 344-04-DB/04-1266 z
dne 31. 3. 2004, objavlja Občina Ljutomer
naslednjo
javno ponudbo
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne ponudbe:
– oddaja poslovnega prostora v pritličju
Mestne hiše v Ljutomeru, J. Berdena 6, v
najem, v velikosti 45,58 m2,
– oddaja poslovnega prostora v pritličju
Mestne hiše v Ljutomeru, Glavni trg 1, v najem, v velikosti 6,85 m2.
3. Najemnina za poslovna prostora iz
2. točke javne ponudbe znaša 6 EUR za
1 m2 poslovnega prostora, kar po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 18. 3. 2004
znaša 1.427,10 SIT/m2 na mesec.
4. Najemnik je dolžan poravnavati še:
– stroške ogrevanja, ki se obračunajo na
podlagi porabe,
– nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča,
– odvoz komunalnih odpadkov po dejanskih stroških na podlagi računov,
– stroške porabe vode po dejanskih stroških na podlagi računov,

– druge obratovalne stroške,
– stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in opreme,
– stroške zamenjave opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev,
nepravilne uporabe ali drugo),
– stroške ureditve poslovnega prostora
pred pričetkom njegove uporabe,
– vzdrževanje ogrevalnih naprav od
skupnega voda dalje,
– vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov – elementov površinske obdelave,
sanitarne opreme z dotoki in izpusti,
– higiensko-sanitarno vzdrževanje celotnega poslovnega prostora,
– vzdrževanje in zamenjavo individualnih
merilcev (energetika, voda),
– druge stroške znotraj poslovnega prostora (obdelava sten, stropov, podov),
– enako kot za poslovni prostor velja tudi
za skupne prostore, dele, objekte in naprave
objekta.
5. Prostora se oddajata v najem za čas 7
let, z možnostjo podaljšanja.
6. Prostora sta praviloma namenjena za
opravljanje mirne storitvene dejavnosti, pisarniške dejavnosti ali neživilske trgovinske
dejavnosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter
račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik
opravljal v obravnavanem poslovnem
prostoru,
– izpis vpisa v sodni register – za podjetja ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjetnika (izdaja DURS),
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih ter predstavitev programa,
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih
in ostalih obveznostih (Uprava za javne prihodke RS ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,
– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV,
– ostalo – priporočila (neobvezno).
8. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe.
9. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba – Mestna hiša«.
10. Najemodajalec bo izbral le med
kandidati, ki bodo v razpisnem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi
dokazili. Naknadno dopolnjevanje vlog ni
mogoče.
11. Rok za oddajo ponudbe je do 4. 5.
2004 do 12. ure.
12. Ponudnik je na ponudbo vezan 60
dni od navedenega roka za oddajo ponudbe.
13. Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5.
2004 ob 12. uri v sejni sobi Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1.
14. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– število novih zaposlitev – 5 točk (za
vsako zaposlitev),
– vrsta dejavnosti:
– trgovska neživilska – 5 točk,
– pisarniška – 10 točk,
– mirna storitvena – 40 točk.
15. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila iz javne ponudbe, ne bo možno izbrati najemnika, bo izbor
najemnika izveden z dražbo višine najem-
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nine. O dnevu dražbe bodo ponudniki pisno
obveščeni.
16. Najemodajalec si pridržuje pravico,
da lahko postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere
nobenega ponudnika.
17. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.
18. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od pravnomočnosti
sklepa o izbiri ponudnika.
19. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Interesenti dobijo dodatne informacije pri Damijani Belcl, tel.
02/584-90-59.
Občina Ljutomer

A) Posamezne gradbene parcele:
1) gradbena parcela št. 1): 1195/8, travnik 5. razreda v izmeri 804 m2, izklicna cena
zemljišča: 1,959.830 SIT,
2) gradbena parcela št. 2): 1195/9, travnik 5. razreda v izmeri 729 m2, izklicna cena
zemljišča: 1,777.010 SIT,
3) gradbena parcela št. 3): 1195/10, travnik 7. razreda v izmeri 694 m2, izklicna cena
zemljišča: 1,691.694 SIT,
4) gradbena parcela št. 4): 1195/11, travnik 7. razreda v izmeri 257 m2 in parc. št.
1206/4, njiva 5. razreda v izmeri 403 m2, v
skupni izmeri 660 m2, izklicna cena zemljišča: 1,608.816 SIT,
5) gradbena parcela št. 5): 1206/5, njiva 5. razreda v izmeri 540 m2 in 1195/12,
travnik 6. razreda v izmeri 147 m2, v skupni izmeri 687 m2, izklicna cena zemljišča:
1,674.631 SIT,
6) gradbena parcela št. 6): 1195/4, travnik 5. razreda v izmeri 607 m2 in parc. št.
1206/1, njiva 5. razreda v izmeri 70 m2, v
skupni izmeri 677 m2, izklicna cena zemljišča: 1,650.255 SIT.
Zemljišča v sklopu A) se prodajajo posamezno kot gradbene parcele.
Izklicne cene za posamezne parcele ne
vsebujejo DDV.
B) Prodaja zaključenega kompleksa
zemljišč v Vilharjevem naselju v Pivki, vse
k.o. Petelinje:
1) kompleks zemljišč se sestoji iz:
– parc. št. 1195/14, travnik 7. razreda v
izmeri 770 m2,
– parc. št. 1195/15, travnik 7. razreda v
izmeri 705 m2,
– parc. št. 1195/16, travnik 7. razreda v
izmeri 709 m2,
– parc. št. 1195/17, travnik 7. razreda v
izmeri 662 m2,
– parc. št. 1195/18, travnik 7. razreda v
izmeri 210 m2,
– parc. št. 1195/19, travnik 7. razreda v
izmeri 767 m2,
– parc. št. 1195/20, travnik 7. razreda v
izmeri 728 m2,
– parc. št. 1195/21, travnik 7. razreda v
izmeri 442 m2,
– parc. št. 1206/7, travnik 7. razreda v
izmeri 452 m2,
– parc. št. 1206/8, travnik 7. razreda v
izmeri 623 m2,
– parc. št. 1206/9, travnik 7. razreda v
izmeri 259 m2,
– parc. št. 1206/10, travnik 7. razreda v
izmeri 750 m2;
v skupni izmeri 7077 m2. Izklicna cena za
kompleks zemljišč znaša 17,250.895 SIT.
Izklicna cena za sklop zemljišč ne vsebuje DDV.
3) Kupci so poleg cene zemljišča dolžni
plačati tudi sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture, in sicer za:
A) Posamezne gradbene parcele:
– gradbena parcela št. 1): 2,939.745
SIT,
– gradbena parcela št. 2): 2,665.515
SIT,
– gradbena parcela št. 3): 2,537.541
SIT,
– gradbena parcela št. 4): 2,413.224
SIT,
– gradbena parcela št. 5): 2,511.946
SIT,
– gradbena parcela št. 6): 2,475.382
SIT.
B) Za kompleks zemljišč: 25,876.342
SIT.

Ob-9788/04
Občina Šoštanj objavlja na podlagi 16.
člena Statuta Občine Šoštanj (Ur. l. RS, št.
10/00), sklepa sveta Občine Šoštanj in Komisije za vodenje in nadziranje postopkov
o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim
premoženjem občine z dne 7. 4. 2004 na
podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300,
faks 03/89-84-333.
2. Opis predmeta prodaje
a) poslovno stanovanjska stavba z dvoriščem v skupni izmeri 301 m2, ki stoji na
zemljišču parc. št. 1060/2, vpisana v vložku
300 v k.o. Šoštanj (objekt Trg svobode 3 v
Šoštanju – bivša Kovinotehna). Nepremičnina predstavlja večji dvoetažen prazen
poslovno-stanovanjski objekt v mestnem
jedru, ki ga bo treba obnoviti. Kupec bo
moral pri obnovi ali nadomestni gradnji
upoštevati določila UN Šoštanj, ki velja za
to območje, z obnovitvenimi deli ali nadomestno gradnjo pa pričeti najkasneje v roku
dveh let od podpisa kupoprodajne pogodbe
in vsaj zunanjost objekta urediti najkasneje
v roku štirih let od podpisa pogodbe sicer se
pogodba razveljavi, kupnina pa vrne v nominalnem znesku brez obresti. V primeru,
da kupec z obnovitvenimi deli ne bo pričel
v navedenem roku in bo želel nepremičnino
prodati, si prodajalec pridržuje predkupno
pravico. V primeru, da prodajalec ne bo
uveljavljal predkupne pravice, lahko kupec
proda nepremičnino tretji osebi le pod pogoji, določenimi v tej točki.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod točko a) 21,200.000 SIT.
4. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo
biti ponudbi priloženi:
a) Ponudbo lahko predložijo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
samostojni podjetniki, ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek
oziroma ime pravne osebe in točen naslov,
fotokopijo potrdila o državljanstvu RS za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev, ponujeno ceno
za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo
o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. V ponudbi
mora biti naveden tudi predlog predvidene
dejavnosti oziroma namembnost obnovljenega objekta in predvideni rok pričetka in

zaključka obnove objekta. Ponujena cena je
lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne,
plačilni pogoji pa le za prodajalca ugodnejši
od določenih.
b) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu “videno – kupljeno“.
c) Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
d) Interesenti morajo vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki
jo dražijo na podračun EZR Občine Šoštanj
št. 01326-0100018560 s pripisom za javno
ponudbo do vključno 12. 5. 2004.
e) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in plačati kupnino v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je
plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe.
f) V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne. Vplačano varščino bo
prodajalec uspelemu ponudniku vračunal
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb brez
obresti.
5. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, Šoštanj, z oznako »Javna ponudba za prodajo nepremičnin« najkasneje
do dne 12. 5. 2004 do 15. ure
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5.
2004 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj,
Trg svobode 12, Šoštanj.
7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik
bodo ponudniki, ki na odpiranju ne bodo prisotni, obveščeni v roku 8 dni po odpiranju.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno, pri enakih ponudbah pa ponudnik, ki
bo ponudi krajši rok obnove objekta.
9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na tel. 03/89-84-300, kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Ob-9790/04
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa Občinskega sveta št.: 3201-6/2003 z dne 12. 6. 2003
ter sklepa št.: 3201-24/02 z dne 25. 4. 2002
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v
Vilharjevem naselju v Pivki
1) Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
2) Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so stavbna zemljišča za
pretežno individualno stanovanjsko gradnjo
v skladu s prostorskim izvedbenim aktom.
Zemljišča se nahajajo v Vilharjevem naselju,
v katastrski občini Petelinje:
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Stroški sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture so fiksni zneski in se
s ponudbo ne spreminjajo. Znesek ne vsebuje DDV.
Ob plačilu celotnega zneska sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture
bo Občina Pivka kupcem izdala potrdilo, s
katerim se kupcu prizna sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture in ob izdaji
gradbenega dovoljenja nadomešča potrdilo
o plačilu komunalnega prispevka.
4) Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– navedbo parcele za katero se ponudnik zanima oziroma sklopa parcel,
– ponujeno ceno za posamezno parcelo
oziroma sklop nepremičnin, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe; izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
za samostojne podjetnike (DURS), ki ne
smeta biti starejša od 3 mesecev,
– potrdilo o plačilu varščine (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
5) Merila za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
6) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po izdaji
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
7) Način plačila kupnine
Kupec je ob podpisu pogodbe dolžan
plačati vrednost zemljišča po ponujeni ceni.
Občina kupcu izstavi račun.
Stroške sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture kupec plača v dveh delih in sicer ob začetku urejanja infrastrukture
v višini 50%, pred zaključkom del pa še v
preostalih 50%.
Občina kupcu izstavi račun.
Občina Pivka se zavezuje, da bo v roku
60 dni po izstavitvi zadnjega računa za
sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture dokončala izgradnjo komunalne
infrastrukture na nepremičninah, ki so predmet tega razpisa.
Rok za plačilo kupnine ter stroškov sofinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture je 8 dni od izstavitve računa. Račun se
poravna na zakladniški podračun Občine
Pivka, št.: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije.
8) Plačilo celotne kupnine-vrednosti
zemljišča v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo v roku ne izvede, se varščina zadrži,
pogodba pa razdre.
Kolikor kupec zamuja s plačilom se mu
obračunajo zamudne obresti.
9) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do torka,
11. 5. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka z
oznako: Javno zbiranje ponudb – Vilharjevo
naselje – Ne odpiraj!
10) Odpiranje ponudb bo javno in sicer v
torek, dne 11. 5. 2004 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
11) Interesenti, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo vplačati varščino.
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Interesenti, ki oddajajo ponudbo za nakup
gradbene parcele iz sklopa A) morajo plačati
varščino v višini 300.000 SIT, interesenti za
nakup kompleksa zemljišč iz sklopa B) pa
varščino v višini 3,000.000 SIT. Varščino se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo varščine za
javni razpis – Vilharjevo naselje«.
12) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od dneva odpiranja ponudb.
13) Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja
Občina si pridružuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne
pogodbe.
O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem
odpiranju ponudb in jim v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb vrne varščino brez
obresti.
14) Občina Pivka se zaveže v roku 24
mesecev od sklenitve prodajne pogodbe,
komunalno opremiti zemljišča, ki so predmet
tega razpisa z vsemi komunalnimi priključki
(priključki za elektriko, telefon in kabelsko
televizijo na ulici, meteorna kanalizacija, asfaltiranje ulice, oprema ulice z enostranskim
pločnikom in javno razsvetljavo.
15) Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Za ogled nepremičnin se
lahko interesenti predhodno najavijo na
zgoraj navedeno številko.
16) Župan Občine Pivka oziroma komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja in prodaje nepremičnin Občine Pivka
s soglasjem župana lahko postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla.
17) Drugi pogoji in pravila
Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
Kupec je dolžan plačati DDV ter stroške
zemljiškoknjižnega vpisa.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Pivka, bo javno zbiranje
ponudb izvedla v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Občina Pivka
Št. 464-48/2004-0507
Ob-9856/04
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US
RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98,
59/99 – odl. US RS, 70/00, 28/01 – odl. US
RS, 16/02 in 51/02), objavlja
javno ponudbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Predmet prodaje:
1. enosobno stanovanje št. 5 v izmeri
40,99 m2 v prvem nadstropju objekta na
naslovu Zdolska 19, Krško, stoječem na

zemljiščih parc. št. 448/7 – travnik v izmeri 12 74 m2, parc. št. 448/12 – travnik v
izmeri 4 78 m2, parc. št. 448/13 – travnik v
izmeri 4 76 m2 in parc. št. 448/14 – travnik
v izmeri 4 79 m2, vpisanih v ZKV 964 k.o.
Stara vas,
2. trisobno stanovanje št. 1 v izmeri
79,19 m2 v pritličju objekta na naslovu Kovinarska 9, Krško, stoječem na zemljišču
parc. št. 972/129 – stanovanjska stavba v
izmeri 2 83 m2, vpisanem v ZKV 2012 k.o.
Leskovec,
3. trisobno stanovanje št. 4 v izmeri
66,04 m2 v prvem nadstropju objekta na
naslovu Ulica Staneta Žagarja 6, Leskovec, stoječem na zemljiščih parc. št. 631/19
– pašnik v izmeri 5 41 m2 in parc. št. 631/23
– stanovanjska stavba in stavbišče v izmeri
1 47 m2, vpisanih v ZKV 1643 k.o. Leskovec,
4. dva in pol sobno stanovanje št. 2 v izmeri 85,74 m2 v prvem nadstropju objekta
na naslovu Titova 96, Senovo, stoječem na
zemljiščih parc. št. *129 – stavbišče v izmeri 7 15 m2 in parc. št. 454/7 – njiva v izmeri
10 18 m2, vpisanih v ZKV 115 k.o. Dovško.
Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Krško.
2. Postopek sprejema in odpiranja ponudb: javne ponudbe se bodo sprejemale od
objave javne ponudbe do vključno dne 3. 5.
2004 do 12. ure, na naslovu Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško. Upoštevane
bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene
pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti
in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja.« Odpiranje ponudb bo potekalo dne 4. 5. 2004 v prostorih
Občine Krško z začetkom ob 12. uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
3. Izklicne cene:
– za stanovanje pod zaporedno št. 1 je
izklicna cena 4,438.409 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 2 je
izklicna cena 10,497.891 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 3 je
izklicna cena 5,459.291 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 4 je
izklicna cena 8,686.201 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih
skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
4. Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
na podračun prodajalca, odprt pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
5. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in
fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
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– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun prodajalca, odprt
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120
in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne
številke predmeta prodaje),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
z najemniki, imajo najemniki predkupno
pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo
morajo izkoristiti pri prvem postopku javne
ponudbe,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
z najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki
predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni
in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku
javne ponudbe,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati
kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem
postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 ali tel. 07/49-81-279, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško

stroški cenitve, kot tudi ne drugi materialni
stroški v višini 60.000 SIT, vključno z 20%
DDV. Vse naštete stroške, kot tudi stroške
za izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa, morebitnega vrisa nepremičnine ali stroške
etažne delitve plača in izvede kupec.
Merila, ki se upoštevajo pri prodaji poslovnega prostora, oziroma pri izbiri najugodnejšega ponudnika
Pri prodaji neusposobljenega poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika komisija upošteva naslednja
merila in naslednje kriterije:
– ponujena višina kupnine: 60% – najvišja ponujena kupnina prejme 12 točk, naslednja nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja
pa še po 2 točki manj,
– rok prenove poslovnega prostora in
rok pričetka obratovanja v prenovljenem
poslovnem prostoru 30% – najkrajši roki
prenove prejmejo 6 točk, naslednji daljši 4 točke, vsak naslednji daljši pa še po
1 točko manj,
– predlagani program dejavnosti: 10%
– program ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu programu Mestne občine Koper prejme 2 točki,
ostali 0 točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
Pri prodaji usposobljenega poslovnega
prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika komisija upošteva naslednja merila in naslednje kriterije:
– ponujena višina kupnine: 70% – najvišja ponujena kupnina prejme 14 točk, naslednja nižja 10 točk, vsaka naslednja nižja
pa še po 2 točki manj;
– predlagani program dejavnosti: 30%
– program ki najbolj ustreza prostorskim
in urbanističnim pogojem in razvojnemu
programu Mestne občine Koper prejme
6 točk, naslednja manj ustrezna 3 točke,
ostali 0 točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih ponudb, komisija odloči,
da se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto nepremičnino.
Drugi pogoji prodajalca
Pogoji prodajalca so določeni v razpisni
dokumentaciji, ki je obvezen sestavni del
ponudbe.
Neuspelemu ponudniku se vplačana
varščina vrne v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
V primeru, da se pogodba ne sklene, se
varščina ne vrne oziroma se iz nje plačajo
stroški postopka izvedbe javnega razpisa,
katere je zavezan plačati uspeli ponudnik,
preostali del varščine pa se prenese v last
Mestne občine Koper.
V primeru umika ponudbe se plačana
varščina ne vrne, temveč zapade v korist
Mestne občine Koper.
Rok plačila kupnine ne sme biti daljši kot
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom,
ki je ponudil najugodnejše pogoje, ali z
nobenim od ponudnikov za posamezno nepremičnino.

Št. 3611-1/2004
Ob-9889/04
Na podlagi 27., 42. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Pravilnika o načinu,
pogojih in postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne
objave, št. 6/2002), ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper
z dne 10. julija 2003, župan Mestne občine
Koper razpisuje
poziv k javnemu zbiranju ponudb
za prodajo poslovnih prostorov, ki so v
lasti Mestne občine Koper – III. sklop
1. Koper, Istrska cesta 6, v nerazdeljenem deležu do 1/2, v skupni izmeri
155,59 m2, na parceli 3890/7 k.o. Bertoki,
za izklicno ceno 31,760.625,52 SIT, obstoječa namembnost pisarniška in gostinska
dejavnost.

2. Koper, Pristaniška 11a, parcela št.
988, k.o. Koper, v izmeri 22,19 m2, za izklicno ceno 4,442.592,60 SIT.
3. Koper, Srebrničeva 10, v izmeri
12,90 m2, parcela št. 410/1, k.o. Semedela,
za izklicno ceno 2,404.011,20 SIT, obstoječa namembnost skladišče.
4. Koper, Vanganelska 55e, v izmeri
16,84 m2, parcela št. 6310/22, k.o. Semedela, za izklicno ceno 5,555.343,80 SIT,
obstoječa namembnost trgovina z živili- ribarnica.
5. Koper, Vojkovo nabr. št. 35, v izmeri
PK 125 m2, na parceli št. 432/2, k.o. Koper,
za izklicno ceno 17,118.007,23 SIT, neusposobljen poslovni prostor.
6. Koper, Župančičeva ulica št. 14, v izmeri 11,17 m2, parcela št. 873, k.o. Koper,
za izklicno ceno 1,775.577 SIT, obstoječa
namembnost pisarniška dejavnost.
Javno zbiranje ponudb se izvede skladno
z določbami od 45., 46., 49., 50. in 51. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
Izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem koordinira
in vodi Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje nepremičnega premoženja
(v nadaljevanju komisija).
Vrednosti nepremičnin so izračunane na
dan 31. marec 2004 in se ob plačilu revalorizirajo skladno s poprečnim indeksom
podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki
ga mesečno objavlja GSZ – Združenje za
gradbeništvo in IGM. Poslovni prostori se
prodajo skladno z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in Pravilnikom o načinu,
pogojih in postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne
objave, št. 6/02).
V primeru, če etažni lastnik po 124. členu Stvarnopravnega zakonika, ne uveljavlja predkupne pravice, lahko predkupno
pravico uveljavlja najemnik v zasedenem poslovnem prostoru, za katerega je
sklenjeno najemno razmerje za nedoločen
čas, vendar morajo v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika pisno izjaviti, da
sprejemajo ponudbeno ceno najugodnejšega ponudnika.
Najemniki poslovnih prostorov, ki kandidirajo kot ponudniki, morajo imeti poravnane
vse obveznosti do lastnika.
Poslovna prostora pod zaporednima številkama 1 in 2 sta zasedena. Najemna razmerja so sklenjena za nedoločen čas.
Kupec zasedenega poslovnega prostora
vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe. Kupec poslovnega prostora v
katerem se izvaja dejavnost ob sklenitvi
pogodbe, mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje dejavnosti, ki se v prostoru že izvaja
ali dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika primernejša od dosedanje. V
primeru prekinitve dejavnosti je to razlog za
odstop od kupoprodajne pogodbe.
Kupec dotrajanega ali neusposobljenega
poslovnega prostora mora takoj po podpisu
pogodbe pristopiti k prenovi le-tega in prostor prilagoditi za dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika najbolj primerna; kršitev te določbe je lahko razlog za
odstop od kupoprodajne pogodbe.
V izhodiščni ceni, ugotovljeni z ustreznimi cenilci, niso zajeti stroški davka na
promet nepremičnin, notarske overitve in
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Komisija lahko postopek do sklenitve
pravnega posla kadarkoli ustavi.
Pisna ponudba s potrebno razpisno dokumentacijo na potrjenih originalih, vključno
z dokazilom o vplačani varščini in drugimi
zahtevanimi dokazili, mora prispeti v zaprti
in označeni ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– Ponudba za nakup poslovnega prostora
– K3611-1/2004, v.... (vpisati naslov prostora na katerega se nanaša ponudba)”, najkasneje do 3. 5. 2004, do 12. ure, na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
(po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper (pritličje desno).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, v času trajanja razpisa, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, in v sredah tudi
od 14. do 17. ure.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
komisija zavrže in izloči iz nadaljnjega postopka. V primeru, da je ponudnik oddal
nepopolno ponudbo in ima pomanjkljivo
dokumentacijo, ki pa vsebuje vse elemente
ponudbe, komisija ponudnika pozove, da
ponudbo dopolne v roku 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v
roku 15 dni od zaključka razpisa.
Dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko dobijo interesenti v strokovni službi
Urada za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-274 in 05/66-46-304.
Mestna občina Koper

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 465-11/03-159
Ob-9625/04
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02 – v nadaljevanju:
ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/2 z dne 1. 4. 2004,
po uradni dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča parc. št. 4812/2 k.o. Krška vas, vl. št. 118
k.o. Krška vas, naslednji sklep:
Nataša Planinc, Bizeljska cesta 25, Brežice, višja upravna delavka Upravne enote
Brežice, se postavi za začasno zastopnico
imetnicama stvarnih pravic na zemljišču
parc. št. 4812/2 k.o. Krška vas, Mariji Barbič, Dolenje Skopice 32, Krška vas in Mariji
Barbič, Dolenje Skopice 54, Krška vas.
Začasna zastopnica bo imetnici stvarnih
pravic na zemljišču parc. št. 4812/2 k.o.
Krška vas zastopala v postopku razlastitve
navedenega zemljišča, vl. št. 118 k.o. Krška
vas, ki je bil uveden na zahtevo razlastitvenega upravičenca, Republike Slovenije, pri
tukajšnji upravni enoti, dokler so podani razlogi za zastopanje.
Št. 209-319/2004-15-06
Ob-9643/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika
št. 121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni zadevi
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ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Veroniko Slavec, sedaj neznanega
bivališča, naslednji sklep:
1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Veroniko Slavec,
roj. 24. 12. 1944 v kraju Osek, UE Lenart, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Goljek št. 14, se Veroniki Slavec postavi
za začasno zastopnico Vido Barle, delavko
Upravne enote Trebnje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-11/2004-3
Ob-9644/04
Republika Slovenija, Upravna enota Hrastnik, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in po pooblastilu načelnika
UE št. 012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Ekić Smajla, sedaj neznanega prebivališča,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico Ekić Smajlu, s
prijavljenim stalnim prebivališčem, na naslovu: Za Savo št. 10, Hrastnik, sedaj neznanega prebivališča se postavi Selič Mojca,
uslužbenka Upravne enote Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
Št. 403-209-20/03-4
Ob-9658/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Vrhnika, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/00)
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Muhameda Lulića, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Muhamedu Luliću, roj. 29. 4. 1958, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Vrhnika, Tičnica 12, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Zaletel Maruša, delavka
Upravne enote Vrhnika.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1164/2003
Ob-9722/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Pava Djogaša, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne
enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Pavu Djogašu, roj. 28. 8. 1958,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Luciji,
Obala 107, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-342/2001
Ob-9723/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Zlatka Džehverovića, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne
enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Zlatku Džehveroviću, roj. 4. 8.
1974, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Luciji, Liminjanska cesta 89, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-341/2001
Ob-9724/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Mirjana Džehverović, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne
enote Piran se postavi za začasno zastopnico stranki Mirjanu Džehveroviću, roj. 1. 12.
1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Luciji, Liminjanska cesta 89, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-02003-384/2002-3
Ob-9763/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja delovanja zveze društev z imenom: Temeljna odbojkarska zveza Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Celovška cesta 25, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– zvezi društev z imenom: Temeljna odbojkarska zveza Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Celovška
cesta 25, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-222/3
Ob-9764/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
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v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Športno društvo Sokol, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Kogojeva 13, po uradni dolžnosti, sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Sokol, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Kogojeva ulica 13, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

protetikov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Linhartova
52, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 2/05-05-02003/223/2002-3 Ob-9766/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Društvo Lect, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Brezje 43 a, Dobrova,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo Lect, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu Brezje 43 a,
Dobrova, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-221/2003-3 Ob-9767/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba
US in 89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
z imenom: Elegant golf klub Ljubljana, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Sattnerjeva ulica 16, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Elegant golf klubu
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Sattnerjeva ulica 16,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-224/2002-3 Ob-9768/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 3. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Klub za mali
nogomet stara Ljubljana – Prule, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Ljubljani,
Gornji trg 10, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub za mali nogomet
stara Ljubljana – Prule, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Gornji trg
10, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-227/2002-3 Ob-9769/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Združenje za svobodo v izobraževanju Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Gerbičeva 62,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Združenje za svobodo
v izobraževanju Slovenije, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Gerbičeva
ulica 62, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-126/2002-3 Ob-9770/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo vrtičkarjev
Hrasti Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Prušnikova 106, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo vrtičkarjev
Hrasti Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Prušnikova 106,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-246/2002-3 Ob-9771/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Društvo ortotikov in protetikov Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Linhartova 52, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo ortotikov in
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Št. 2/05-05-02003-544/2002-1 Ob-9772/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Moški pevski zbor ZZB NOV Karol
Pahor, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Derčeva ulica 1, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Moški pevski zbor ZZB
NOV Karol Pahor, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg MDB 7, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-325/2002-3 Ob-9773/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Društvo kadrovskih delavcev občine Ljubljana Vič Rudnik, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg MDB 7,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo kadrovskih
delavcev občine Ljubljana Vič Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg MDB 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-408/2002-3 Ob-9774/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi
z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Moški pevski zbor »Lesarji Slovenije«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Miklošičeva 38, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Moški pevski zbor
»Lesarji Slovenije«, z zadnjim znanim se-
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dežem na naslovu v Ljubljani, Miklošičeva
38, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-225/2002-3 Ob-9775/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja zveze društev z imenom: Brodarska
zveza Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Lepi pot 6, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– zvezi društev z imenom: Brodarska zveza
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Lepi pot 6, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-336/2002-3 Ob-9776/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja zveze društev z imenom: Ljubljanska
kegljaška zveza, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Jana Husa 1, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– zvezi društev z imenom: Ljubljanska kegljaška zveza, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Ulica Jana Husa 1,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-222/2002-3 Ob-9777/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02), v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95, 49/98
- odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja delovanja društva z
imenom: Športno društvo Lavrica, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu na Lavrici 49,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Športno društvo Lavrica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Lavrica 49, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 2/05-05-02003-226/2002-3 Ob-9778/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02), v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 - odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo za varstvo živali
Brin, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Iga Grudna 9, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo za varstvo živali
Brin, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Iga Grudna 9, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-29-21102-134/2003-9 Ob-9805/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Marini Igorja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Marini Igorju, roj. 10. 3. 1953, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Funtkova ulica 23,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

Št. 2/05-08-21102-334/2002-19 Ob-9808/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Mijović Dušana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mijović Dušanu, roj. 2. 5. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vodnikova
cesta 13, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-24/2004-16 Ob-9806/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Jelačič Sama, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jelačič Samu, roj. 14. 9. 1967, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Na gmajni
68, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

Št. 2/05-29-21102-451/2003-13 Ob-9807/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Golinar Alojzije, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Golinar Alojzije, roj. 12. 6. 1936, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Celjska ulica 25,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-9809/04
Slovenska nacionalna stranka, Tivolska
13, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2003

Zap. št.

Postavka

I.

Prihodki

1.
2.
3.
4.

Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki – obresti
Celotni prihodki

5.
II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

Znesek v SIT

30,780.306,00
19,593.882,09
50.000,00
1,000.000,00
26.788,92
51,450.977,01

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zap. št.

Postavka

Št.
Znesek v SIT

Volitve predsednika RS

225.000,00

Volitve županov in svetnikov

1,650.000,00

2.
3.

Drugi stroški in izredni odhodki
Presežek odhodkov prenesen iz prejšnjih let
Celotni odhodki

III.
IV.

Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

42,703.764,42
5,509.813,75
50,088.578,17
1,362.398,84

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2003
Zap. št.

Postavka

I.

Sredstva

1.
2.

Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.
5.

Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.
2.

Ustanovitveni vložek
Ugotovljeni poslovni izid-presežek prihodkov nad
odhodki
Dolgoročne obveznosti iz financiranja

1,972.954,60
1,362.398,84

Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

1,934.001,20
2,991.101,32
8,260.455,96

3.
4.
5.

Znesek v SIT

3,773.423,58

4,330.032,15
157.000,23
8,260.455,96

Slovenska nacionalna stranka

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048/00001/2004-002
Ob-9608/04
1. Statut Policijskega in uslužbenskega sindikata Slovenije (PUSS), s sedežem
v Ljubljani, Mala ulica 8, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 165, dne
29. 3. 2004.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-10/2004 112
Ob-9611/04
Pravila Organizacije sindikata Carinskega urada Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
z dne 28. 7. 2000, pod zaporedno številko
22, so bila spremenjena in sprejeta na občnem zboru organizacije sindikata, dne 26.
3. 2004, in odslej nosijo naziv: Pravila SCS
– organizacije sindikata Carinskega urada Maribor in je bilo spremenjeno tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat carinikov
Slovenije, Organizacija sindikata Carin-

skega urada Maribor, skrajšano: SCS,
Organizacija sindikata Carinskega urada
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Tržaška cesta 49.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 10, z dne 1. 4. 2004.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 02801-3/2004
Ob-9613/04
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, pod zap. št. 115,
kamor je vpisan sindikat z imenom “Sindikat
zavoda Srednje strojne šole Štore” s sedežem Kovinarska 1, Štore, se z dne 15. 3.
2004 vpiše sprememba imena sindikata in s
tem povezana sprememba pravil sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije – Srednja šola Štore. Skrajšano ime
sindikata je: SVIZ SŠ Štore.
2. Pravila za delovanje Sindikata SVIZ
SŠ Štore, sprejeta dne 5. 12. 2003 se hranijo pri Upravni enoti Celje.
3. Matična številka sindikata je
1115898.
4. Davčna številka sindikata je:
99839849.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje št.
02801-115/93 z dne 24. 11. 1993.
Št. 02801-5/2004
Ob-9614/04
Iz evidence o hrambi pravil sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, se z
dnem 16. 3. 2004 izbriše “Pravilnik sindikata neodvisnost – KNSS, sindikat
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SUB Sole d.o.o. Celje”, ki je bil sprejet v
hrambo dne 8. 6. 1995, pod zap. št. 150,
na podlagi odločbe Upravne enote Celje, št.
02801-150/95 z dne 8. 6. 1995.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-150/95 z dne 8. 6. 1995.
Ob-9616/04
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor je pod
zap. št. 106 vpisan sindikat z imenom “Sindikat podjetja Izletnik Celje” s sedežem
Aškerčeva ulica 20, Celje, se z dnem 16.
3. 2004 vpiše sprememba pravil sindikata.
Nova pravila sindikata se imenujejo: pravila
sindikata podjetja Izletnik Celje.
2. Nova pravila za delovanje Sindikata
podjetja Izletnik Celje sprejeta dne 5. 12.
2003 se hranijo pri Upravni enoti Celje.
3. Matična številka sindikata je:
5191289.
4. Davčna številka sindikata je:
53456670.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje št.
02801-106/93 z dne 18. 11. 1993.
Št. 013-1/2004
Ob-9711/04
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva v VDC Velenje, sprejeta na
ustanovni seji dne 9. 3. 2004, se shranijo pri
RS – Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 95, dne 7. 4. 2004.

Objave
gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 600/93
Ob-9672/04
V skladu 465. členom Zakona o gospodarskih družbah družba SGP, d.d. Tržič,
Blejska cesta 8, Tržič, obvešča delničarje,
da je SGP Tehnik, d.d. Škofja Loka, Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka, postal lastnik
skupaj 11.328 delnic družbe SGP, d.d. Tržič, kar predstavlja 48,7708% v osnovnem
kapitalu družbe.
SGP, d.d. Tržič
direktor družbe
Branko Zakrajšek

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 03084/20
Ob-9740/04
Direktor družbe OKP javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina, Anton
Krivec, družba je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Celju pod št. reg. vl. 1-01200-00,
skladno z določbo 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja sklep:
Ugotovi se in hkrati ponovno potrdi, da
se je v sodni register vpisani osnovni kapital
družbe 66,466.000 SIT zaradi izločitve vrednosti osnovnih sredstev vezanih na dejav-
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nost pokopališča Brestovec, vrednosti kamnolomov in vrednosti Kotlovnice v Ratanski
vasi zmanjšal na znesek 18,354.000 SIT.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Sklici skupščin
Št. 2/04
Ob-9663/04
Na podlagi 47. točke Statuta ENLUX
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
družbe ENLUX d.d.,
ki bo 17. 5. 2004 v sejni sobi na sedežu
družbe ob 12.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Bizjak Marka, za preštevalca
glasov pa Marušič Beti in Sulič Damjana.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2003.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček v letu 2003 znaša
4,913.597,99 SIT.
b) Bilančni dobiček se v višini
4,913.597,99 SIT prenese v naslednje leto.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina družbe podeljuje razrešnico za opravljeno delo v letu 2003.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe
ENLUX d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča
upravo družbe, da v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice
za namene iz prvega odstavka 240. člena
ZGD, izpeljave nagrajevanja ter zaradi drugih namenov.
Delničarji imajo pri pridobivanju delnic, ki
jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani. Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se
izključi. To pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Kolikor ob izteku veljavnosti tega pooblastila uprava oziroma nadzorni svet družbe
na podlagi skupščinskega sklepa o uporabi
bilančnega dobička nista upravičene do nagrade, je uprava pooblaščena in dolžna, da
na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice
umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer pa mora
nemudoma obvestiti nadzorni svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
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skupščine pismeno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Heroja Trtnika 3 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
ENLUX d.d.
uprava družbe
direktor: Jože Šolar, inž.
Ob-9665/04
Na podlagi določila 6.3. točke statuta
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d.
Piran, sklicuje uprava – direktorica družbe
6. sejo skupščine
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve,
d.d. Piran,
ki bo v petek, dne 21. 5. 2004 v sali Piranesi Hotela Piran v Piranu, Stjenkova 1, s
pričetkom ob 11. uri, z dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost
delničarjev in sklepčnost na skupščini.
Za predsednika skupščine se izvoli Simon Banič.
Za preštevalca glasov se izvolita Rozalda Rakitovac in Drago Papež.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe, in
sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu 2003.
3. Sprememba delnic družbe Hoteli Piran d.d.
Predlog sklepa: vse navadne prosto prenosljive delnice družbe Hoteli Piran d.d., ki
se glasijo na prinosnika, se spremenijo v
navadne prosto prenosljive delnice družbe
Hoteli Piran d.d., ki glasijo na ime.
4. Sprememba statuta družbe Hoteli
Piran d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta družbe Hoteli Piran d.d. kot izhaja iz
predloženega besedila.
5. Imenovanje revizorja družbe Hoteli
Piran d.d. za leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo Hoteli Piran d.d. za leto 2004
se imenuje družba Iteo – Abeceda d.o.o. iz
Ljubljane, Kotnikova 28.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
sedanjim predstavnikom delničarjev v nadzornem svetu dne 11. 10. 2004, se v nadzorni svet z dnem 12. 10. 2004 imenuje:
– Metka Kandrič,
– Mihaela Stopar.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za petek, dne
21. 5. 2004 v sali Piranesi Hotela Piran v Pi-

ranu, Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri. Če
ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost,
se ponovno zasedanje skupščine določi za
petek, dne 21. 5. 2004 s pričetkom ob 12.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta uro pred uradnim začetkom seje skupščine.
Pogoji za udeležbo na seji skupščine
Šeste seje skupščine družbe Hoteli Piran
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. in upoštevaje delnice,
ki so bile vplačane v dodatni emisiji delnic v
letu 2003, zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom in pooblaščencem začele deliti ob
predložitvi dokaza o zakonitem zastopanju
delničarja oziroma pisnega pooblastila, uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena za
začetek seje skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini
Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti
skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj tri
dni pred skupščino – to je do 18. 5. 2004.
Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa firmo in sedež delničarja, ime in
priimek in podpis zakonitega zastopnika ter
ime in priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in
podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče.
V primeru skrbništva je to skrbnik, ob predložitvi pisne privolitve pristojnega Centra za
socialno delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda, predlagane spremembe statuta,
letno poročilo o poslovanju družbe Hoteli
Piran d.d. v poslovnem letu 2003, poročilo
revizorja, poročilo nadzornega sveta, so na
vpogled na upravi družbe v Piranu, Kidričevo nabrežje 4, od dneva sklica skupščine
naprej, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Hoteli Piran, d.d.
uprava družbe
Št. 16/04
Ob-9671/04
Uprava delniške družbe ELAN Bikes,
proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Letališka 29, sklicuje
5. skupščino družbe
ELAN Bikes, proizvodnja in trgovina,
d.d.,
ki bo v četrtek 20. maja 2004 ob 10. uri
na sedežu družbe, Letališka 29 v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov
se imenuje predlagane kandidate.
2. Seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu.
3.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
4.a) Ugotovi se, da sta člana nadzornega
sveta mag. Uroš Korže in mag. Damir Popovič dne 6. 4. 2004 podala odstopni izjavi za
članstvo v nadzornem svetu družbe.
4.b) Z dnem sprejetja tega sklepa se
za nova člana nadzornega sveta družbe z
mandatnim obdobjem štirih let imenujeta
člana po predlogu nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
hiša Constatia UHY d.o.o., Vilharjeva 27,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani tri dni pred skupščino v delniški knjigi.
Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred skupščino na sedežu uprave družbe
v registrirni pisarni.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Skupščine je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo najmanj 20%
osnovnega kapitala družbe.
Kolikor na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena potrebna večina za sklepanje, se
ponovni sklic skupščine opravi istega dne
ob 10.30, v istih prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
ELAN Bikes d.d.
predsednik uprave
Tomi Šefman

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme na znanje Letno
poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. za
leto 2003 in pozitivnem mnenju k Poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2003 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička banke za leto 2003:
a) Leta 2003 ugotovljeni bilančni dobiček
v višini 1.425,999.282,10 SIT se uporabi:
– za izplačilo dividend 1.382,525.160
SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke in članom uprave
banke 43,474.122,10 SIT.
b) Za leto 2003 se izplača dividenda v
višini 3.455 tolarjev na navadno in prednostno delnico. Banka bo izplačevala dividendo
in udeležbo na dobičku članom nadzornega
sveta banke ter članom uprave banke od
10. junija 2004 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni vsi delničarji banke,
imetniki navadnih in prednostnih delnic na
ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo na
dan 20. maja 2004. Imetniki materializiranih
navadnih delnic na prinosnika, ki še niso
opravili zamenjave za nematerializirane
imenske navadne delnice, so upravičeni do
izplačila dividende po opravljeni zamenjavi.
Delničarji nekdanje Banke Noricum d.d. in
nekdanje Hmezad banke d.d. so upravičeni
do izplačila dividende, ko opravijo zamenjavo delnic za delnice Banke Celje d.d.
Zapadlost dividende za leto 2003 je tri leta
od dneva skupščine delničarjev banke, to
je do vključno 18. maja 2007, ko bo banka
znesek neizplačane dividende prenesla na
druge rezerve iz dobička in o tem obvestila
skupščino delničarjev banke.
c) Skupščina delničarjev Banke Celje
d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2004 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod točkami od 1 do 4
predlagata uprava in nadzorni svet Banke
Celje d.d., predlog sklepa pod točko 5 pa
nadzorni svet Banke Celje d.d.
Vsak delničar je upravičen do sodelovanja na skupščini delničarjev banke, če
svojo udeležbo najavi banki najpozneje do
vključno 15. maja 2004. Najavo opravi z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico
in jo priloži vabilu za skupščino delničarjev
banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih

Št. 26
Ob-9688/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe Hotel Turist d.d. Ljubljana, Dalmatinova
15, Ljubljana, direktorica družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Hotel Turist d.d.,
ki bo dne 18. 5. 2004 ob 15. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 15, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Danico Čuk, za preštevalko
glasov pa Zdenka Vouk.
2. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2. I. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2003, ki ga sestavljajo dobiček obračunskega leta v višini
142,351.606,21 SIT ter nerazporejeni dobiček 28,297.718,40 SIT iz preteklih let, znaša
170,649.324,61 SIT.

2. II. Bilančni dobiček za poslovno leto
2003 v višini 7,961.180 SIT (del nerazporejenega dobička iz leta 1997) se uporabi
kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v višini
6,537.664 SIT se uporabi za izplačilo dividend.
Dividende, v bruto znesku 112 SIT na
delnico, se izplačajo v 30 dneh po sprejemu
skupščinskega sklepa tistim delničarjem, ki
bodo na dan zasedanja skupščine kot lastniki delnic vknjiženi kot lastniki delnic pri KDD
– Klirinško depotni družbi d.d.
b) Del bilančnega dobička v višini
1,423.516 SIT se izplača kot nagrada predsedniku in članom nadzornega sveta.
c) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 162,688.144,61 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
3. Podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v letu 2003.
Skupščina je sklicana za dne 18. 5. 2004
s pričetkom ob 15. uri. Skupščina veljavno
odloča, če je prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se skupščina prestavi za pol ure. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
za fizične osebe vsebovati ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, firmo in sedež ter podpis pooblastitelja. V primeru organiziranega zbiranja
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
skladno z Zakonom o prevzemih.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na
skupščino, najprej 30 min. pred njenim začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev
in prevzeli gradivo in glasovalne lističe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Hotel Turist d.d.
Uprava družbe
Ob-9710/04
Na podlagi 22. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
19. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 18. maja 2004, ob 11. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in
Simono Cilenšek.
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delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan 8. maja 2004 in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu s 23. členom Statuta
Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo na razpolago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja zakladništva in
mednarodnega poslovanja, soba 308/III, od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za
elektronsko glasovanje in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 18. maja
2004 ob 12. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Ob-9748/04
Na podlagi 13. člena statuta Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, prečiščeno besedilo z
dne 13. 5. 2003, uprava banke sklicuje
4. skupščino
delničarjev Banke Zasavje d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske
banke,
ki bo v četrtek, 20. 5. 2004, ob 12. uri
v Medijskih Toplicah, Izlake, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko verifikacijsko komisijo v predlagani sestavi ter
imenuje notarko Marjano Kolenc – Rus za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila banke
za leto 2003 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se
seznani z letnim poročilom banke za leto
2003 in poročilom nadzornega sveta o
svojem delu in preveritvi letnega poročila
za leto 2003.
4. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa:
1. Nadzorni svet predlaga skupščini
banke naslednjo uporabo bilančnega dobička za leto 2003 v znesku 421,992.888,33
tolarjev:
– izplačilo dividend – 199,253.980 tolarjev,
– nagrade nadzornemu svetu in delavcem z individualno pogodbo – 26,260.683,17
tolarjev,
– preneseni dobiček – 196,478.225,16
tolarjev.
Dividende se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine tistim delničarjem, ki so vpisani
v delniški knjigi banke na dan začetka zasedanja skupščine.
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2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2003.
3. Nadzorni svet predlaga skupščini, da
se ostanek zneska, ki je bil namenjen za nagrade po individualnih pogodbah iz udeležbe
v dobičku za leto 2002 in nagrad nadzornemu svetu v skupni višini 401.545,43 tolarjev,
prenese v druge rezerve iz dobička.
5. Letno poročilo Službe notranje revizije
za leto 2003 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo službe notranje revizije o
notranjem revidiranju za leto 2003 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke
za poslovno leto 2003 imenuje skupščina
banke revizijsko družbo, ki bo na skupščini
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana imenovana za opravljanje revizije letnih računovodskih izkazov za leto 2003.
7. Predlog sklepa za izvolitev članov
nadzornega sveta Banke Zasavje d.d.,
skupine NLB.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Banke
Zasavje d.d., skupine NLB se izvolijo naslednji člani: Čibej Jože Andrej, Garantini
Tomo, Jamnik Alojz, Medvešek Irena, Narat
Matej, Saje Janez.
Mandat članov nadzornega sveta traja 4
leta s pričetkom 23. 6. 2004.
8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke določi
sejnino članom nadzornega sveta banke in
sicer predsedniku v višini 50.000 SIT neto,
članom pa v višini 40.000 SIT neto. Za korespondenčno sejo znaša sejnina 50% zneska, določenega v prejšnjem stavku.
Na 4. skupščini Banke Zasavje d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, bodo delničarji odločali o objavljenih
predlogih za posamezno točko dnevnega
reda.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo banke, ki jo
vodi KDD, kot imetniki delnic z glasovalno
pravico najmanj 10 dni pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo na skupščini
pisno ali ustno prijavijo najmanj 3 delovne
dni pred zasedanjem skupščine. Delničar
mora ob prijavi svoje namere, da bo na
skupščini glasoval, obvezno sporočiti, v
kolikem obsegu namerava to svojo pravico
udejanjati, oziroma s kolikim paketom delnic bo glasoval.
Vsaka delnica zagotavlja na skupščini
delničarjev 1 glas. Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali po zakonitem zastopniku. Skupni
zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev
ne more imeti več kot 5% glasov vseh delničarjev.
Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prijavili, bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na
skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred
samo sejo skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na voljo delničarjem v Banki Zasavje d.d., skupina NLB, Trg revolucije 25c,
Trbovlje, v Oddelku splošnih poslov, od dneva objave dalje.

Seznam delničarjev banke je na vpogled
delničarjem dva delovna dneva pred sejo
skupščine na sedežu banke.
Manjšinski delničarji, katerih deleži skupaj dosegajo najmanj desetino osnovnega
kapitala banke, smejo pisno zahtevati, da
se določena zadeva uvrsti na dnevni red
skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 20. 5.
2004 ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Banka Zasavje d.d., Trbovlje
Zdenko Fritz
predsednik uprave
Marija Marot
članica uprave
Št. 382/2004
Ob-9752/04
Na podlagi 10.5 člena statuta družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, direktor sklicuje
7. skupščino družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d.,
ki bo dne 19. 5. 2004 ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga
uprava:
– za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Urbas Fani,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja,
ter pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša 240,581.112,65 SIT. Del bilančnega dobička po ZR 2003 v znesku 27,500.000 SIT
se razdeli za dividende, in sicer iz dobička
leta 2000 v znesku 1,765.258,35 SIT in leta
2001 v znesku 25,734.741,65 SIT, ostanek
v višini 213,081.112,65 SIT ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z
določbo 4.3 statuta družbe se 65% dobička
za razdelitev v višini 17,875.000 SIT najprej
razdeli na prednostne delnice razreda B, kar
znaša 44,10 SIT bruto/delnico, 35% v višini 9,625.000 SIT pa se razdeli na imetnike
delnic A in B, kar znaša 19,35 SIT bruto/delnico. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2004
delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003, ter jima podeljuje
razrešnico.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: na podlagi
osme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD, skupščina pooblašča upravo, da lahko
kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
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kapitala družbe, z namenom ohranjanja
vrednosti delničarjev oziroma z namenom
realizacije kapitalskega dobička.
Najnižja prodajna cena je 1.500 SIT, najvišja prodajna cena pa 2.500 SIT.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno s
313. členom ZGD se pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica
obstoječim delničarjem.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2005 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 16. 5. 2004, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

16. skupščino
SKB banke d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. maja 2004 ob 11.
uri v dvorani SKB na Slovenski cesti 56 v
Ljubljani. Za sejo skupščine banke predlaga
uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine banke (predsednik skupščine in verifikacijska komisija).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine banke: Stojan
Zdolšek,
– verifikacijska komisija:
– Andrej Lasič, predsednik,
– Marija Bartolj, članica,
– Igor Šteblaj, član.
2. Nagovor predsednice uprave SKB
banke d.d.
3. Revidirano letno poročilo SKB banke
d.d. za leto 2003 z računovodskimi izkazi,
poročilo nadzornega sveta banke o sprejetem letnem poročilu, mnenje revizorske
hiše Ernst&Young d.o.o., Ljubljana, poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega
revidiranja.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke o
sprejetem letnem poročilu SKB banke d.d.
za leto 2003, z revidiranim letnim poročilom
SKB banke d.d. za leto 2003, z mnenjem revizorske hiše Ernst&Young d.o.o. Ljubljana
in sprejema poročilo o notranjem revidiranju
službe notranjega revidiranja.
4. Predlog imenovanja revizorja SKB
banke d.d. za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorsko hišo Ernest&Young d.o.o.
Ljubljana za revizijo poslovanja SKB banke
d.d. za leto 2004.
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju novega člana nadzornega sveta SKB
banke.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke razreši Jacques
Tournebize-a kot člana nadzornega sveta
SKB banke d.d.
2. Skupščina banke imenuje Philippe
Vigué-a za člana nadzornega sveta SKB
banke d.d.
3. Mandat novoimenovanega člana nadzornega sveta traja do izteka štiriletnega
mandata ostalih članov nadzornega sveta
(leto 2005).
Udeležba na skupščini SKB banke d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pravico
do udeležbe na skupščini banke in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo SKB banke
d.d., ki jo vodi KDD d.d. v Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke
najkasneje 3 dni pred sejo.
Delničarji banke lahko prijavijo svojo
udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad.,
soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu 01/432-56-52 s pripisom “za
skupščino banke”;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si,
s pripisom “za skupščino banke”;
– pisno s priporočeno pošiljko s pripisom
“za skupščino banke”.
Zadnji dan za oddajo prijave je ponedeljek, dne 17. maja 2004.
Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
banke prijavijo predstavniku banke na pri-

Ob-9765/04
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d. na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke Statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Senior d.d. Ljubljana sklicuje
12. sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 19. 5. 2004 ob 10. uri
v Jakopičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Stanko
Hvale in preštevalki glasov Irena Lavrič in

Darja Oven Kolenc. Seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev letnega poročila, skupaj
s pozitivnim mnenjem revizorja in poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2003.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za leto 2003, skupaj s
pozitivnim mnenjem revizorja.
3. Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico
za delo v poslovnem letu 2003.
4. Odločanje o spremembah firme,
skrajšane firme, dejavnosti in statuta zaradi
uskladitve družbe z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(ZISDU), ki urejajo investicijske družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predloga
sklepov:
4.1. Spremeni se:
a) firma Krona Senior, pooblaščena investicijska družba d.d., tako da po novem
glasi: »Krona Senior, delniška investicijska
družba d.d.«,
b) skrajšana firma Krona Senior d.d., tako
da po novem glasi: »Krona Senior ID d.d.«,
c) dejavnost Krona Senior ID d.d., tako
da sklad po novem opravlja dejavnost javnega zbiranja denarnih sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v vrednostne
papirje in druge likvidne finančne naložbe
po načelih razpršitve tveganj, skladno z
ZISDU. Ta dejavnost je klasificirana pod
šifro dejavnosti:
65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
4.2. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta Krona Senior
d.d., v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto
2004 revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
16. 5. 2004. Skladno s točko 10.1. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d. število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni
pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana med
10. in 12. uro.
PID Krona Senior d.d.
direktor
Jože Tepina
Št. 768
Ob-9786/04
Na podlagi 14., 15., 16., in 17. člena statuta SKB banke d.d. sklicuje uprava banke
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javnem mestu (preddverje dvorane). S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev
potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo
prisotnost na skupščini banke ter prevzame
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
banke se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci
pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB banke d.d.
Vsa gradiva za skupščino banke so na
vpogled vsak dan od dneva objave sklica v sekretariatu banke, soba št. 605/VI,
Ajdovščina 4, Ljubljana, med 10. in 12. uro.
Od tega dne dalje lahko delničarji na istem
mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za
skupščino banke.
Ponovno zasedanje skupščine SKB
banke d.d.
Če ob napovedani uri 16. skupščina banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
11.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cvetka Selšek
predsednica uprave
SKB banke d.d.

Zavarovanja
SV 307/04
Ob-9863/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa sporazuma o obstoju
in zavarovanju denarne terjatve po 250.
členu Zakona o izvršbi in zavarovanju, SV
307/04 z dne 13. 4. 2004, notarja Marka
Finka iz Celja, je bil poslovni prostor št. P
10 v izmeri 69,80 m2, v mansardi objekta B
poslovno trgovsko garažnega objekta Celeiapark v Celju, stoječem na parc. št. 1625/4,
1691/4, 1726/2, 1732, k.o. Spodnja Hudinja
in parc. št. 2204/1, 2212, 2217/1, 2217/2,
2219/1, 2512/1, 2512/2, 2512/3, k.o. Celje,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe
št. 3157/MP-P 10 z dne 2. 9. 2003, med
prodajalcem Celeiapark d.o.o., Aškerčeva
15, 3000 Celje, ter Založnik Jožefom in
Založnik Jeleno, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,888.301 SIT s
pripadki, napram dolžnici Biona kozmetika
Jelena Založnik s.p.
SV 310/04
Ob-9864/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka
iz Celja, Stanetova 16, SV 310/04 z dne
13. 4. 2004, je bilo stanovanje št. 35, v
IX. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Prešernova 4, ki obsega 52,63 m2,
ki stoji na parc. št. 2557, k.o. Velenje,
last Trumić Ramiza in Trumić Medihe, za
vsakega do nerazdelne 1/2 celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 266/X4-92 A z dne
5. 12. 1992, med prodajalcem Premogovnikom Velenje d.d. ter kupcema Trumić
Ramizom in Mediho, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20.865 EUR s pripadki napram
dolžniku Trumić Ramizu.
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SV 156/04
Ob-9866/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. 156/04 z dne 7. 4. 2004,
je bila nepremičnina enosobno stanovanje
v 3. nadstropju, v izmeri 26,25 m2, stavbe
na naslovu Jana Husa 1, v Ljubljani, katerega lastnica je upnica gospa Marija Nena
Končina, Ulica bratov Učakar 20, Ljubljana,
na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja
številka 5/1-2817/1-91 z dne 12. 11. 1991 in
vknjižbenega dovoljenja z dne 2. 6. 1992,
zastavljena v korist upnikov Petra Selakovica, Ulica 28. maja 11, Ljubljana in Matjaža
Zanoškarja, Celovška cesta 480a, Ljubljana,
v zavarovanje po citiranem notarskem zapisu s pp, v korist navedenih upnikov.
SV 451/2004
Ob-9867/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
v Kranju, opr. št. SV 451/2004 z dne 8. 4.
2004, so nepremičnine – garsonjera v izmeri 31,20 m2, garsonjera v izmeri 20,40 m2,
enosobno stanovanje v izmeri 28,60 m2,
enosobno stanovanje v izmeri 44,70 m2 in
trisobno stanovanje v izmeri 68,50 m2, ki se
vsa nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Staneta Žagarja 44 v Kranju,
ki stoji na parc. št. 241/10, ki je trenutno
vpisana v vl. št. 508 k.o. Primskovo, last
Stanovanjske zadruge Gorenjske, na temelju pogodbe o neodplačnem prenosu
stanovanja, sklenjene 3. 2. 1995 s Pekarno
Kranj p.o., Naklo, zastavljene v korist upnice Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 3 A, matična številka
5175348, za zavarovanje njegovih denarnih
terjatev v višini 32,050.003,04 SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi v višini od zneska
32,050.003,04 SIT od 6. 6. 2003 do plačila,
v višini 372.076 SIT, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od 3. 10. 2003 do plačila, v višini
6,984.653,39 SIT, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v višini tega zneska od 19. 5. 2003
do plačila in v višini 70.346,53 SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od tega zneska od
3. 10. 2003 do plačila.
SV 480/2004
Ob-9868/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
v Kranju, opr. št. SV 480/2004 z dne 8. 4.
2004, je dvosobno stanovanje številka 6, v
2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Savska 23 na Jesenicah, ki stoji na parc. št.
1678/7, vl. št. 1853 (prej 962) k.o. Jesenice,
ki obsega 59,30 m2, in sicer dve sobi, kuhinjo, kopalnico, WC, predsobo, balkon in
kletne prostore v izmeri 10,92 m2, last dolžnice Tatjane Mikelj, na temelju prodajne pogodbe št. 001/94 z dne 14. 1. 1994 in aneksa A2 001/94 k pogodbi št. 001/94 in aneksa
A 001/94-97 z dne 9. 12. 2003, sklenjenih s
prodajalko Železarno Jesenice in pogodbe
o razdružitvi solastnega premoženja, sklenjenega v notarskem zapisu pri notarki
Nadi Svetina, 24. 2. 1999, pod SV 81/99,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 21.018,26
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije s pripadki.
SV 539/04
Ob-9869/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz

Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 539/04 z dne 9. 4. 2004, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v izmeri
71,52 m2, na podstrešju večstanovanjske
stavbe na Ptuju, Trstenjakova ulica 9,
zgrajene na parceli številka 1112, katastrska občina Ptuj, last dolžnika – zastavitelja
Montavar d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 1. 2002, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Nevenko Pintarič,
kot prodajalko, zastavljena v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 90,000.000 SIT
s pripadki.
SV 534/04
Ob-9870/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 534/04 z dne 8. 4. 2004, so bile nepremičnine: poslovni – pisarniški prostori številka 12, 13, 14 in 15 ter sanitarije številka 16, v
II. etaži v skupni izmeri 72,30 m2, v poslovno
– stanovanjski stavbi v Mariboru, Razlagova
ulica 11, zgrajeni na parcelah številka 1007
in številka 1005, pripisanih zemljiškoknjižnemu vložku številka 354, katastrska občina
Maribor – grad, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah poslovno – stanovanjske
stavbe in na funkcionalnem zemljišču, ki je
sorazmeren vrednosti poslovnih prostorov
glede na skupno vrednost etažne lastnine,
last dolžnika – zastavitelja odvetnika Dušana Mohorko do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 3. 2004, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Vdovič Tatjano kot
prodajalko, zastavljene v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika
– zastavitelja v višini 55.000 EUR s pripadki,
z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 3.
2011.
SV 425/04
Ob-9871/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 425/04 z dne 8. 4. 2004,
je bila nepremičnina, trisobno stanovanje št.
167 v izmeri 79,99 m2, v šestem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Trg
Dušana Kvedra 2, Maribor, stoječe na parc.
št. 1610/5, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnica je Milinović Svetlana, na podlagi
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe,
opr. št. SV 333/04 z dne 18. 3. 2004, sklenjene s prodajalko Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija
Podravlja, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d. Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 33.624,54 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo 8,000.000 SIT, z efektivno obrestno mero na dan sklenitve pogodbe 5,1%,
efektivno obrestno mero, letno nominalno
obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere, šestmesečni Euribor, ki
na dan sklenitve kreditne pogodbe znaša
1,923% in obrestnega dodatka v višini 3%, s
120 anuitetami, z zapadlostjo prvega obroka
na dan 1. 4. 2004 in zapadlostjo zadnjega
obroka na dan 31. 3. 2014.
SV 430/04
Ob-9872/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 430/04 z dne 9. 4. 2004,
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je bila nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 9 v skupni izmeri 90,41 m2 in shrambe
ozimnice v velikosti 4 m2, v mansardi objekta Gambrinus, ležečega na parc. št.
1473, k.o. Maribor – Grad, v Mariboru,
Gregorčičeva ulica 29A, katerega lastnica
je Kunst Irma do celote, na podlagi izročilne
pogodbe z dne 27. 12. 1993, sklenjene z
Mravlje Amalijo in Mravlje Tomažem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 26.898,29 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo 6,400.000 SIT, z realno letno obrestno mero EUR + 7% letno, s tem, da se
realna vrednost kredita ohranja s pomočjo
valutne klavzule (EUR), da banka obračuna
v času porabe kredita interkalarne obresti
za porabljen del kredita po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka, od
dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od
30. 3. 2004.

Ljubljane, opr. št. SV 487/04 z dne 8. 4.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v stanovanjskem bloku v Krškem, Cesta 4. julija
040, parc. št. 413, k.o. Stara vas, v skupni
izmeri 50,64 m2, nahaja se v II. nadstropju
št. 012; stanovanje predstavlja 7,76% solastniškega deleža v stanovanjski hiši, ki je
last zastavitelja Golkonda Dušana, Cesta
4. julija 40, Krško, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 6/2000 z
dne 22. 3. 2000, zastavljeno v korist upnice
Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.120 EUR
s pripadki.

SV 1232/2004
Ob-9873/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 1232/2004 z dne 8. 4.
2004, je bilo stanovanje E44 – štirisobno
v četrtem nadstropju v dejanski površini
104,75 m2 ter v neto stanovanjski in prodajni površini 90,70 m2, skupaj s kletnim
prostorom št. E-S44 v izmeri 6,25 m2, v drugi garažni kleti in parkirnima mestoma št.
K2E-161 v izmeri 14,90 m2 in št. K2E-162
v izmeri 15,15 m2, v drugi garažni kleti, v
stanovanjskem objektu na naslovu Slamnikarska 1c, Domžale ki se nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi, parc. št. 3972/4, vl. št.
4704, k.o. Domžale, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe,
v solasti zastaviteljev Bojane in Dubravka
Bednjanec, Savska cesta 20, Domžale, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 3. 2004
sklenjenih med PA-KZ, družba za nepremičnine in investicije, d.o.o., Slamnikarska 1,
Domžale, kot prodajalcem in zastaviteljem
in solidarnim porokom in plačnikom, kot
kupcema in vknjižbenim dovoljenjem družbe
PA-KZ, družba za nepremičnine in investicije, d.o.o., Slamnikarska 1, Domžale, z dne
31. 3. 2004, vsakega do 1/2, zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 115.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
s pripadki.
SV 151/04
Ob-9874/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-151/04 z dne 7. 4.
2004, je bil poslovni prostor št. 14 v izmeri
32 m2, v pritličju objekta, ki stoji na parc.
št. 440/24 k.o. Dravlje, v naravi v Ljubljani,
Ljubljanske brigade 023, last dolžnika in zastavitelja Pintarič Igorja, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 014, na podlagi darilne pogodbe
z dne 24. 11. 1997, sklenjene med Pintarič
Brankotom in Pintarič Igorjem, in na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 16. 12. 1998, sklenjene med Megrad Inženering p.o. in Pintarič Igorjem, zastavljen v korist upnika Žonta
Silvota, stanujočega Potov vrh 4, za zava-

rovanje denarne terjatve v višini 3,344.040
SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB
d.d. Ljubljana 14.000 EUR, s pripadki in v
korist upnika Adamlje Janeza, stanujočega
Stopiče 093, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,672.020 SIT, kar znaša po
prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana 7.000
EUR, s pripadki.
SV 152/04
Ob-9875/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-152/04 z dne 9. 4.
2004, je bila garsonjera v Novem mestu,
Jakčeva ulica 013, stanovanje št. 2, v 2.
etaži, v izmeri 27,80 m2 in pomožni prostor, v 1. etaži, v izmeri 5 m2, last dolžnice in
zastaviteljice Pajić Nikice, Novo mesto, Seidlova cesta 036, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 3. 2004, sklenjene med
Iler Lidijo in Pajić Nikico, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v višini
4,200.000 SIT, s pripadki.
SV 235/04
Ob-9876/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-235/04 z dne
13. 4. 2004, je bilo stanovanje številka 17,
v IV. nadstropju na naslovu Mestne njive
8, Novo mesto, parc. št. 648, k.o. Novo
mesto, v skupni izmeri 36,50 m2, (sobo
5,88 m2, sobo 9,56 m2, kuhinjo 9,71 m2, kopalnico+WC 4,74 m2, predsobo 2,95 m2, klet
oziroma drvarnico 1,08 m2, ložo 2,60 m2) s
pripadajočimi solastniškimi deleži v stanovanjski hiši, last posojilojemalke ter dolžnice
in zastaviteljice Ane Lulić, stanuje Mestne
njive 8, Novo mesto, zastavljeno v korist
posojilodajalca in upnika Silva Žonte, Potov
vrh 4, Novo mesto, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,519.976 EUR s pripadki.
SV 325/2004
Ob-9877/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 325/2004 z dne 7. 4.
2004, je dvoinpolsobno stanovanje št. 190
v izmeri 68,56 m², v III. nadstropju lamele
H6 v Mariboru, Prušnikova 42, ki stoji na
parc. št. 1118 k.o. Sp. Radvanje, skupna
last Črnčič Lidije in Črnčič Karla, obeh stanujočih Maribor, Prušnikova 42, na temelju
prodajne pogodbe št. 373/84 z dne 4. 12.
1984, zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
24,000.000 SIT s p.p. in v znesku 1,200.000
SIT s p.p.
SV 331/2004
Ob-9878/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 331/2004 z dne 8. 4.
2004, je stan. št. A7 z oznako A1,I/3 v izmeri
70,44 m², terasa v izmeri 19 m², shramba št.
7/I v izmeri 3 m² in parkirno mesto št. 7 v izmeri 11,04 m², v stavbi v Mariboru, Lackova
41c, ki stoji na parc. št. 1122/1, 1122/2 in
1123 k.o. Zg. Radvanje, last Meyer Jelice,
stan. Maribor, Gregorčičeva 6, na temelju
prodajne pogodbe št. 04/2004 z dne 8. 3.
2004, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.
SV 487/04
Ob-9879/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
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SV 490/04
Ob-9880/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. 490/04 z dne 8. 4. 2004, je
bilo stanovanje št. 6 v pritličju bloka B2 v izmeri 69,95 m2, z enako oštevilčeno shrambo
v suterenu objekta B2 ter pergolo in atrijem
v izmeri 58 m2, stoječem na parc. št. 1274/1
in 1274/13 k.o. Vič, last zastavitelja Jožeta
Senice, rojenega 23. 6. 1958, Novi log 13,
1430 Hrastnik, zastavljeno v korist upnika
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 132.000
CHF s pripadki.
SV 491/04
Ob-9881/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 491/04 z dne 8. 4.
2004, je bil apartma, označen z oznako A3D
v mansardi večapartmajskega objekta »VALETA«, v velikosti 36,60 m2, ter garažni boks
v garažni hiši označen z oznako K1/3, vse
na parc. št. 575, vl. št. 1238 k.o. Portorož, ki
je last zastavitelja Jurić Stjepana, Krištofova
ulica 7, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji apartmaja z dne 29. 10.
1999, zastavljen v korist upnika Trontelj Janeza, Povšetova 68, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pripadki.
SV 492/04
Ob-9882/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 492/04 z dne 9. 4.
2004, je bilo dvosobno stanovanje s pripadajočimi stanovanjskimi prostori št. 19,
ki se nahaja v IV. nadstropju, IV stopnišče
v stanovanjskem objektu blok F v izmeri
54,68 m2, Plešičeva 43, Ljubljana, ki je last
zastaviteljice Fatme Rahman, Plešičeva ulica 43, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 12. 1991, zastavljeno v
korist upnika Šteblaj Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.900 EUR s
pripadki.
SV 497/04
Ob-9883/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 497/04 z dne 13. 4.
2004, je bilo stanovanje v mansardi, v skupni izmeri 58,90 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah in
objektih, stanovanje predstavlja solastniški
delež do 3/100, to je na parc. št. 173/1 travnik 397 m2 in pot 26 m2, 175/1 gospodarsko
posopje 16 m2 in travnik 1689 m2 ter parc.
št. 175/3 neplodno 671 m2, gospodarsko
poslopje 101 m2, gospodarsko poslopje
48 m2 in poslovna stavba 25 m2, vl. št. 645
k.o. Gorenja vas, vse vpisano pri Okrajnem
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sodišču v Škofji Loki, last zastaviteljice Milene Janežič, Spodnja Besnica 30, Zgornja
Besnica, zastavljeno v korist upnice Jožice
Papež Francelj, Plešivica 9, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.280 EUR s pripadki.
SV 280/04
Ob-10120/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 13. 4. 2004, opr.
št. SV-280/04, je bilo stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše Aškerčeva cesta 4, v
Velenju, stoječega na parc. št. 586, vl. št.
800 k.o. Velenje, skupne površine 44,69 m2,
last dolžnice Golob Dragice, Aškerčeva cesta 4, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1019/05/93-A z dne 31. 5. 1993 in aneksa
h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 1019/05/93-A z dne 25. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., 2000 Maribor, Slomškov trg 18,
matična številka 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,878.000 SIT s
pripadki.
SV 438/04
Ob-10121/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 438/04 z dne 14. 4.
2004, je bila nepremičnina podstrešno
stanovanje v skupni izmeri 85,92 m2, na
naslovu Socka 19, Strmec pri Vojniku, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 4. 1993, sklenjene s prodajalcem
Trgovskim podjetjem Potrošnik p.o. Celje,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.209,26 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo 6,000.000 SIT, z realno letno obrestno mero Euribor + 2,7%, s tem, da se
realna vrednost kredita ohranja s pomočjo
valutne klavzule (EUR), da banka obračuna
v času porabe kredita interkalarne obresti,
veljavne obrestne mere Euribor, pribitka
na Euribor in odplačilne dobe, določene
v kreditni pogodbi za porabljen del kredita
po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 120 mesecev, šteto od dneva izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 2. 4. 2004.
SV 471/04
Ob-10122/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 471/04 z dne 14. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 4, v I. nadstropju
stanovanjske hiše Javornik 52, Ravne na
Koroškem, stanovanje obsega 68,84 m2 in
to kuhinjo 11,17 m2, sobo 17,93 m2, sobo
12,78 m2, sobo 8,19 m2, hodnik 8,79 m2,
kopalnico 4,05 m2, balkon oziroma teraso
3,83 m2 in klet 2,10 m2, stanovanjska hiša
stoji na parc. št. 88/2, z.k. vl. št. 444, k.o.
Ravne, last zastaviteljice Čivnik Hannellore
do 1/1 (celote), v pogodbi Čivnik Hanelore
– Marije, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 81a/91 z dne 28. 4. 1993 in izjave z dne
14. 1. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Čivnik Hannellore,
v višini 2,000.000 SIT glavnice z obrestno
mero 7,90% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 30. 4. 2017, v korist delniške druž-
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be Raiffeisen Krekove banke d.d., matična
št. 5706491, s sedežem v Mariboru, Slomškov trg št. 18.
SV 287/04
Ob-10123/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 287/04 z dne 14. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe na Ptuju, Žgečeva ulica 4,
ki stoji na parc. št. 229/1, vl. št. 378, k.o.
Ptuj, v skupni izmeri 57,42 m2, pridobljeno
s kupoprodajno pogodbo z dne 2. 4. 2004,
sklenjeno med prodajalcem Mitjem Miklošičem iz Ptuja, Žgečeva ul. 4 ter kupcem
Boštjanom Skerbišem iz Maribora, Cesta
Proletarskih brigad 63, zastavljeno v korist upnice Bank-Austria Creditanstald d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.400
EUR s pripadki.
SV 315/04
Ob-10124/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka
iz Celja, Stanetova 16, SV 315/04 z dne
14. 4. 2004, je bilo stanovanje št. 54 v izmeri 71,20 m2, v 9. nadstropju stanovanjske
hiše Ul. bratov Vošnjakov 5 v Celju, stoječi
na parc. št. 1047/1, k.o. Spodnja Hudinja,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe z
dne 15. 1. 1993 ter izvensodne poravnanve
z P 675/2000 z dne 6. 1. 2004, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., s sedežem v Mariboru, Slomškov trg
18, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Nezman Branku.
SV 439/04
Ob-10135/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 439/04 z dne
14. 4. 2004, je bila nepremičnina enosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju v izmeri
38,45 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 5 v izmeri 4,20 m2, v stanovanjskem objektu, na naslovu Ulica bratov Greifov 36 v
Mariboru, stoječem na parc. št. 1170/1, k.o.
Pobrežje, last Pozvek Branimirja do celote,
na podlagi darilne pogodbe z dne 27. 1.
2004, sklenjene s darovalko Pozvek Marijo,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.921,28 EUR, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo 4,500.000 SIT, z obrestno
mero Euribor + 3,25% s tem, da se realna
vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR) da banka obračuna v času
porabe kredita interkalarne obresti, veljavne
obrestne mere Euribor, pribitka na Euribor in
odplačilne dobe, določene v kreditni pogodbi
za porabljen del kredita po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri, z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60 dnevnega roka od
dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od
16. 3. 2004.
SV 181/04
Ob-10136/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 181/04 z dne 14. 4. 2004,
je bilo stanovanje št. 11, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 2 B, stoječe na parc. št. 518/4

k.o. Jesenice, v skupni izmeri 66,76 m2, last
zastavitelja Bernarda Galeta, na podlagi
kupne pogodbe z dne 7. 8. 1996, sklenjene
s prodajalcem Miranom Pipanom, Planinska
cesta 12, Bled, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i. R.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 1281/2004
Ob-10137/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1281/2004 z dne 14. 4.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 53, ki
se nahaja v naselju BS – 2/2 Rapova jama
v nizu A – 1, v večstanovanjskem objektu
na naslovu Metoda Mikuža 4 v Ljubljani, v
velikosti 54,44 m2, kateremu pripada tudi
solastninska pravica in sorazmerni delež na
skupnih delih zgradbe, ki stoji na parc. št.
1294/30, 1261/6, 1260/3, 1294/32, 1294/33,
1257/1, 1257/14 in 1257/15, k.o. Bežigrad,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, v lasti zastaviteljice Alenke Banovec, Metoda Mikuža 4, Ljubljana, EMŠO 0110967505536, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5. 1994,
sklenjene z Velkavrh Bojanom, Rožna dolina cesta XVII/4 b, Ljubljana in Šuklje-Velkavrh Natašo, Ižanska cesta 144, Ljubljana,
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
SV 314/04
Ob-10138/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz
Nove Gorice, opr. št. SV 314/04 z dne 13. 4.
2004, je bilo atrijsko podpritlično stanovanje
v izmeri 52,2 m2, atrij v izmeri 22,7 m2 in klet
št. 9 v izmeri 3,67 m2, stoječe na parc. št.
28/27 k.o. Miren, last VAMA Trade Povšič
& Co. d.n.o. na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
sklenjene z Mirič Ilijo, Miren 5, zastavljeno v
korist upnice Nove KBM d.d. Področje Nova
Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/2003
Os-9590/04
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97
in 52/99) to sodišče objavlja oklic o začetku
stečajnega postopka.
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2003 z dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
potopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Na
Gradu, Cergonja Alenka, s.p., Na gradu 9,
Prestranek.
2. Opravi se skrajšani stečajni postopek.
3. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Okrepčevalnica Na
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Gradu, Cergonja Alenka, s.p. – v stečaju,
Na gradu 9, Prestranek.
4. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Miroslav Benedejčič, Ulica II. Prekomorske brigade 52, Koper.
5. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
6. Dolžnike pozivamo da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
7. Narok za preizkus terjatev bo dne 7.
7. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2004
St 136/2003
Os-9591/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 136/2003 dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kušar
Nevenka Šiviljstvo s.p., Kalohova ul. 9,
Maribor.
Odslej firma glasi Kušar Nevenka Šiviljstvo s.p., Kalohova ul. 9, – v stečaju,
Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 2004 ob 10.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004
St 146/2003
Os-9592/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 146/2003 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Lokalna turistična
organizacija Slovenskih Goric d.o.o.,
Nikova ul. 16, Lenart.
Odslej firma glasi Lokalna turistična
organizacija Slovenskih Goric d.o.o., Nikova ul. 16, Lenart – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 2004 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004
St 164/2003
Os-9593/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 164/2003 dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Alber-

to, Družba za trgovino in storitve d.o.o.,
Mlinska ul. 22, Maribor.
Odslej firma glasi Alberto, Družba za
trgovino in storitve d.o.o., Mlinska ul. 22,
Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečjanega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004
St 70/2003
Os-9594/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 70/2003 z dne 1. 4. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Zdenko Dokl s firmo Dokl
Zdenka – trgovina na drobno s.p., Rače,
Ptujska c. 133, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 80/2003
Os-9595/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 80/2003 z dne 1. 4. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Andrejem Tomažičem s firmo
“Andreas” s.p. Tomažič Andrej, zaključna
dela v gradbeništvu, Jarenina, Jareninski
dol 27/a, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2004
St 6/96
Os-9596/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Modena p.o. Tržič – v stečaju, Usnjarska 3, Tržič, s sklepom opr. št.
St 6/96 z dne 2. 4. 2004 razrešilo stečajnega upravitelja Viktorja Eržena, Ljubljanska
cesta 29a, Kranj.
Za novega stečajnega upravitelja je določen Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 4. 2004
St 16/2004
Os-9597/04
1. Z dnem 5. 4. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Blaugelb, podjetje za založništvo, trgovino in turizem
Murska Sobota d.o.o. Sodna 7, Murska
Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
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dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100164.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 7. 2004 ob 13. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 4 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 4. 2004
St 45/2004
Os-9598/04
To sodišče je s sklepom St 45/2004 dne
5. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Euromar d.o.o. Ljubljana, Dunajska 101, matična številka: 57607550,
šifra dejavnosti: 110309.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.9000 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 6. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2004
St 30/2004
Os-9599/04
To sodišče je s sklepom St 30/2004 dne
5. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Monochrome d.o.o., Poljanska
6, Ljubljana, matična številka 5632196,
davčna številka 71407189.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
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mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 7. 2004 ob 12. uri, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2004
St 12/2004
Os-9600/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 12/2004 sklep z
dne 5. 4. 2004:
I. Začne se potopek prisilne poravnave med dolžnikom: Hop Trade, Storitve,
proizvodnja in trgovina d.o.o., Črni vrh
27, Tabor (matična številka: 5932416,
davčna številka: 11750545) in njegovimi
upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (5. 4. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 01100-1000339014, sklic na številko:
11-42153-7110006.
III. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka, da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18,
Nazarje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Clas Commerc d.o.o., Vodnikova 35,
Ljubljana,
2. Nova LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
3. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec, Žalskega tabora 2, Žalec,
4. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
5. delavski zaupnik.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,000.000 SIT na TRR Okrožnega sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
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sklic na št. 5-12-2004, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 4. 2004

Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2004

St 15/2004
Os-9601/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2004, z dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Chippy proizvodnja, predelava, trgovina, svetovanje,
storitve d.o.o., Gerečja vas 14, matična
številka 5373212.
Odslej firma glasi: Chippy proizvodnja,
predelava, trgovina, svetovanje, storitve
d.o.o., Gerečja vas 14 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 6.
2004, ob 9. uri v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 4. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2004

St 1/2004
Os-9648/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 1/2004 dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom MT trgovina Miran Truntič s.p., Ljubljanska
25/b, Maribor.
Odslej firma glasi MT trgovina Miran
Truntič s.p. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
1. 7. 2004 ob 9. uri, soba 137 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2004

St 5/2004
Os-9602/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2004, z dne 5. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Servis in montaža
strojev, naprav in investicijske opreme,
Matjaž Vavken s.p., Strnišče 6/c, matična
številka 1292382.
Odslej firma glasi: Servis in montaža
strojev, naprav in investicijske opreme, Matjaž Vavken s.p., Strnišče 6/c – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 6.
2004, ob 10. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 4. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2004
St 20/2002
Os-9646/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/2002
z dne 5. 4. 2004, zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Cetronik proizvodnja kovinskih in tekstilnih izdelkov ter trgovina,
d.o.o., Dutovlje 2a, Dutovlje, matična številka 5390931, šifra dejavnosti 18.220 in po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2004
St 69/2002
Os-9647/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 69/2002 dne 2. 4. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Unilux d.o.o., Cesta
v Pretržje 8, Rakek, zaključilo stečajni postopek.

St 16/2004
Os-9725/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2004 sklep z dne 8. 4. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje
Negonje 35/a, Rogaška Slatina (matična
številka: 5068711, šifra dejavnosti: 60.240).
Odslej se firma glasi: Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje Negonje 35/a, Rogaška
Slatina (matična številka: 5068711, šifra dejavnosti: 60.240) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. junija 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 8. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2004

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 8. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2004

St 117/2003
Os-9726/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 117/2003 sklep z dne 8. 4. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Jurič Mirko s.p., “Mire” Čistilni servis,
Mariborska c. 142, Celje – v stečaju (matična številka: 1236580, šifra dejavnosti:
74.700), se zaključi v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jurič Mirko s.p.,
“Mire” Čistilni servis, Mariborska c. 142, Celje – v stečaju, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2004
St 7/2004
Os-9727/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/2004 sklep z dne 8. 4. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: PCES, Računalništvo in telekomunikacije d.o.o., Oplotniška 17, Slovenske
Konjice (matična številka: 1227327, šifra
dejavnosti 30.020).
Odslej se firma glasi: PCES, Računalništvo
in telekomunikacije d.o.o., Oplotniška 17, Slovenske Konjice (matična številka: 1227327,
šifra dejavnosti 30.020) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečanemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. junija 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 8. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2004

St 87/2003
Os-9728/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 87/2003 sklep z
dne 8. 4. 2004:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo med dolžnikom: Belin IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o.,
Ratanska vas 16, Rogaška Slatina, ki bo
dne 19. maja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnimn podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2004
St 19/2004
Os-9729/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2004 sklep z dne 8. 4. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: Ingrad VNG d.d., Družba za
visoke in nizke gradnje, Lava 7, Celje
(matična številka: 5609895, šifra dejavnosti: 45.210).
Odslej se firma glasi: Ingrad VNG d.d.,
Družba za visoke in nizke gradnje, Lava 7,
Celje (matična številka: 5609895, šifra dejavnosti: 45.210) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-710006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
30. junija 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
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St 115/2000
Os-9730/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 115/2000 dne 31. 3. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom GIA d.o.o., Ljubljanska c. 8, Kočevje, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2004
St 35/2004
Os-9731/04
To sodišče je s sklepom z dne 23. 3.
2004 pod opr. št. St 35/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom: T3S
storitvene dejavnosti d.o.o. Ljubljana,
Jakopičeva 11, matična številka: 1507303,
šifra dejavnosti: K/74.400.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (23. 3. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maks Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Hypo leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana,
– TSE d.o.o., Tržaška 126, Ljubljana,
– G7 d.o.o., Špruha 33, Trzin,
– Dušan Uršič, Parapetova 5, Kamnik,
– Žiga Wildman, Beblerjev trg 8, Ljubljana, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2004
St 48/2004
Os-9732/04
To sodišče je s sklepom St 48/2004 dne
8. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MAK Commercium trgovina,
d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana,
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matična številka 1243250, šifra dejavnosti
51.900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 7. 2004 ob 10. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, v 9. nadstropju, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8.
4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2004
St 41/2004
Os-9733/04
To sodišče je s sklepom St 41/2004 dne
6. 4. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trgomar Podjetje za trženje,
zastopanje in storitve d.o.o. Horjul, Podolnica 28, matična številka: 5749336,
davčna številka: 48202061.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 7. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6.
4. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2004
St 171/2003
Os-9734/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 171/2003 z dne 6. 4. 2004 sklenilo, da se
upniški odbor v postopku prisilne poravnave J.
R. Sirius – družba za projektiranje in izdelavo strojne opreme d.o.o., Tuškova 37, Maribor, spremeni tako, da se namesto upnika SB
Garant d.o.o. Maribor, v upniški odbor imenuje
upnik Tehcenter d.o.o., Štuki 1, Ptuj.
Tako novi upniški odbor glasi:
1. Messer Slovenija d.o.o. Ruše,
2. Anton Ambrž s.p., Gorišnica,
3. Franc Unuk s.p., Rače,
4. Romana Korošec, Kungota pri Pesnici,
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5. Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor,
6. Andrej Kovaček s.p., Starše,
7. Tehcenter d.o.o., Štuki 1, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2004
St 18/2003
Os-9735/04
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina na drobno Veržej, Majda
Vuglar s.p., Maistrova ulica 6, Veržej – v
stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Premoženje stečajnega dolžnika se v
celoti uporabi za stroške stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2004
St 16/2002
Os-9736/04
To sodišče je dne 24. 3. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 16/2002, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Amazonka
gostinstvo, turizem, diskoteka d.o.o.,
Gregorčičeva 2, Tolmin.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000
SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki,
ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-1602. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 8. 2004 ob 8.45, v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 3. 2004
St 41/2003
Os-9737/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2003 z dne 8. 4. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Kovinostrugarstvo Metod Gabrijel s.p., Pristava 4,
Trebnje, matična številka 5353995, šifra
dejavnosti 28.520.
Za stečajno upraviteljico se določi Vida
Gaberc, Kranjčeva 6, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. 9. 2004 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 4. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 2004
St 2/98
Os-9738/04
Stečajni postopek nad stečajno maso
Železarna Ravne - VIP vzdrževanje, inženiring in proizvodnja d.o.o. – v stečaju,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 4. 2004
St 8/2004
Os-9747/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom LIK - VIO d.o.o., Novomeška 5,
Kočevje, za dne 11. 5. 2004 ob 11. uri pri
tukajšnjem sodišču, Slovenska 41, v 9. nadstropju, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2004

Izvršbe
In 2003/00309
Os-7909/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00309
z dne 28. 8. 2003, je bil dne 6. 10. 2003
opravljen v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Taljat in ostali,
o.p., d.n.o., iz Ljubljane, proti dolžnikoma:
1. Alešu Horvatu in 2. Elizabeti Horvat, oba
Ulica Janka Puclja 9, Kranj, zaradi izterjave
4,636.056,80 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je dvosobnega stanovanja št.
39, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ulica Janka Puclja 9, Kranj, v lasti
dolžnikov Aleša Horvata in Elizabete Horvat,
vsak do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2004
In 2002/00921
Os-6986/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 9. 2002, opr. št. In 2002/00921 in
In 2003/10381, je bil dne 26. 2. 2004 opravljen v korist upnice Metalke Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja št. 9, Škofjeloška 29, Medvode, v izmeri 36,84 m2, last
dolžnice Rudolf Anamarije, Škofjeloška 29,
Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2004
In 2003/01391
Os-6987/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 12. 2003, opr. št. In 2003/01391,
je bil dne 20. 2. 2004 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja v izmeri 60,77 m2, št. 67, Brilejeva 4, Ljubljana, last dolžnice Jež Jožice,
Brilejeva 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2004
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In 2003/00089
Os-7906/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In
1998/00673, je bil dne 1. 2. 1999 opravljen
v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež
enosobnega stanovanja št. 24, na naslovu
Puhova 9, Ljubljana, ki je last dolžnika Štefana Hrženjaka.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 2. 4. 2004, opr. št. In 2003/00089, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1998/00673, na predlog iste
upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004

postopku - ZPP, kot začasna zastopnica
postavi Gordana Malovič, strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala
dolžnika v postopku vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavi skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 1. 2004

začasna zastopnica, odvetnica Nataša
Tratar, Vrhovčeva 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi P 183/2003,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 3. 2004

IV P 3104/2003

P 252/2003

In 2003/01024
Os-7907/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In
1998/00673, je bil dne 1. 2. 1999 opravljen
v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež
enosobnega stanovanja, št. 24, na naslovu
Puhova 9, Ljubljana, ki je last dolžnika Štefana Hrženjaka.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 2. 3. 2004, opr. št. In 2003/01024, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1998/00673, na predlog iste
upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004
In 2001/00185
Os-7908/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišče
z dne 25. 10. 2000, opr. št. I 2000/10078, je
bil dne 5. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Vele d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale, rubež
dvosobnega stanovanja št. 83, Rusjanov trg
10, Ljubljana, v 7. nadstropju v izmeri 56 m2,
last dolžnice Levstik Darje, Rusjanov trg 10,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004
In 2003/01370
Os-7911/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 12. 2003, opr. št. In 2003/01370, je
bil dne 20. 2. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 43,
V. nadstropje, Ziherlova 4, Ljubljana, v izmeri 35,88 m2, last dolžnika Markič Florjana,
Ziherlova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 02/03386

Os-905/04

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljubljana, proti dolžniku Manart Matjažu, Vojkova
7, Celje, zaradi izterjave 665.606 SIT, dne
7. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Menart Matjažu, Vojkova 7,
Celje, se v izvršilni zadevi I 02/03386
na podalgi 82. člena Zakona o pravdnem

Os-7905/04
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Os-6909/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Emona Maximarket
d.d., Trg Republike 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marjeta Kavčič iz Ljubljane, proti toženi stranki Antonu Šepcu, Jakčeva ulica 27, Ljubljana (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi plačila 109.816 SIT s
pp, dne 11. 3. 2004 sklenilo:
toženi stranki Antonu Šepcu, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št. IV
P 3104/2003 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Mojca Breznik, Trubarjeva 21,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni
zadevi zastopala toženo stranko, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2004

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik - Zabukovec v pravdni
zadevi tožeče stranke Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, ki jo zastopa županja
Vojka Štular, zoper toženo stranko Loredano Coronica, Trubarjeva 64, Piran (živi
v Italiji), zaradi prenehanja vznemirjanja in
prepovedi nadaljnjega vznemirjanja (vsp.
500.000 SIT), na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi Loredani Coronica se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Andreja
Bercieri iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko v postopku vse do takrat, dokler
toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 3. 2004

III I 02/06263

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice mladol. Valentine Antolovič,
Letoviška 18, Portorož, ki jo zastopa zakonita zastopnica Ester Žnidaršič-Antolovič, ki ju zastopa Radmilo Jecič, odvetnik
iz Kopra, proti dolžniku Antolovič Radu,
Goriška 1, Piran, zaradi izterjave preživnine, dne 3. 10. 2003, na podlagi prvega
in drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Antolovič Radu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2001/00162 postavi odvetnik Jurij Munih
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 10. 2003

Os-6618/04

Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Damijanu Štrikerju, stan.
Damiševa 9, Maribor, v izvršilni zadevi
upnice Abanke d.d., Ljubljana, Glavna
podružnica Maribor, Cankarjeva 6 b, Maribor, zaradi plačila 44.027,21 SIT s pp.,
postavilo začasnega zastopnika dolžniku,
odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 17.
10. 2003 in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler Center za
socialno delo Maribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je
postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2004
P 183/2003

Os-7902/04

Okrožno sodišče v Novem mestu je
po okrožni sodnici – svétnici Nataši Gluhar-Križmančič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki
jo zastopa pooblaščenka Maja Hočevar,
zoper toženo stranko Mirjam Kregar Žirovnik, Celovška 99b, Ljubljana, zaradi
plačila 3,339.341,70 SIT s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 5. 3. 2004 sklenilo:
toženi stranki, Mirjam Kregar Žirovnik,
nazadnje stanujoči Celovška 99b, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, se zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavi

I 2001/00162

I 2003/00003

Os-8463/04

Os-8192/04

Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnika JP Komunala d.o.o., NHM 17,
Sevnica, ki ga zastopa odv. Franc Pipan,
Naselje heroja Maroka 17, Sevnica, zoper
dolžnico Tušek Tino, Studenec 45, Studenec, zaradi izterjave 12.855,88 SIT, dne
17. 3. 2004 sklenilo:
dolžnici Tušek Tini, nazadnje stanujoči
Studenec 45, Studenec, se postavi začasna zastopnica, Ana Gračner, univ. dipl. jur.
NHM 17, Sevnica.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
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dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 3. 2004

Oklici dedičem
II D 52/2003

Os-2227/04

Košir Ana, hči Josipa, roj. 30. 5. 1914,
nazadnje stanujoča v Ljubljani, Gabrščkova
ul. 10, državljanka Republike Slovenije, je
dne 2. 12. 2002 umrla in zapustila oporoko.
Kot upravičenci do dedovanja na podlagi
zakona po njej pridejo v poštev njeni bratje
in sestre oziroma njihovi potomci. Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustnici, da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo kot dediči pri tem
sodišču.
Po preteku opredeljenega roka, bo sodišče zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2004
II D 318/2000

Os-9692/04

Lomovšek Marija, roj. Poglajen, hči Antona, roj. 24. 1. 1915, nazadnje stanujoča
Balinarska pot 14, Ljubljana, je dne 12. 12.
1999 umrla brez oporoke, zato sledi zakonito dedovanje. Zapustničina dedinja Lomovšek Dolinar Darja živi na neznanem naslovu,
zato jo sodišče poziva, da v roku enega leta
od objave tega oklica priglasi svoje pravice
do zapuščine pri tem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2004

Oklici pogrešanih
N 8/04

Os-8456/04

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Jožefa
Reharja iz Kobjeglave 44, Štanjel, zaradi
razglasitve za mrtvega Mihaela Reharja,
sina Jožefa Reharja in Vincencije Rehar,
roj. Zega, roj. 28. 9. 1873, v Kobjeglavi
št. 56, pošta Štanjel, sedaj neznanega
bivališča.
Po navedbah predlagatelja Jožefa Reharja iz Kobjeglave 44, je bil pogrešani
Mihael Rehar vpoklican kot vojak v času
I. svetovne vojne in vse od takrat dalje o
njem ni nobenega poročila. Iz vpisa v knjigo Status animarum Župnije Kobjeglava
naj bi bilo razvidno, da je pogrešani Mihael Rehar umrl v I. svetovni vojni 17. 8.
1918.
Zaradi opisanega pogrešanega Mihaela Reharja pozivamo, da se oglasi, vse
pa, ki bi karkoli vedeli o njem in njegovem
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življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 3. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 132/2004

Rg-8435/04

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Aluvar, obdelava in predelava
aluminija ter šiviljstvo – Varljen, k.d.,
Kampel 114, 6000 Koper, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/5038/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenikov z dne 9. 2. 2004.
Družbenika Varljen Simon in Varljen Marija, oba Kampel 114, 6000 Koper, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbeniki, sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 3. 2004
SRG-85/2003

Rg-9839/04

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog predlagatelja Dolmovič Edvarda,
Brezovska Gora 15, Leskovec pri Krškem,
za vpis prenehanja družbe Edo prevozi in
gradbena mehanizacija, Brezovska Gora
d.o.o., Brezovska Gora 15, Leskovec pri
Krškem, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Edo prevozi in gradbena mehanizacija, Brezovska Gora d.o.o., Brezovska Gora 15, Leskovec pri Krškem,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 10. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj Edvard Dolmovič, Brezovska Gora 15, Leskovec pri Krškem, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe
Edo prevozi in gradbena mehanizacija, Brezovska Gora d.o.o., da so urejena vsa razmerja med družbo in upniki in da prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za te obveznosti družbenik
odgovarja s svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,800.000

SIT prenese v celoti na ustanovitelja Dolmovič Edvarda.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 5. 2003
Srg 00586/2004

Rg-7912/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe B&B zavarovanje, Brank in ostali, zavarovalniško zastopanje d.n.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe B&B zavarovanje, Brank in ostali, d.n.o., Dunajska
cesta 63, Ljubljana, objavlja sklep:
družba B&B zavarovanje, Brank in
ostali, zavarovalniško zastopanje d.n.o.,
Dunajska cesta 63, Ljubljana, reg. št. vl.
1/36893/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z dne 19. 1.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Brank Matej in Brank
Pečko Tatjana, oba Mestni trg 34, Škofja
Loka, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Brank Mateja in Brank Pečko
Tatjano.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju družbe po skrajšanem postopku
je v smislu 396 in 397. člena Zakona o
gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004
Srg 00939/2004

Rg-7917/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Euroline,
proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana,
Tomačevo 39 d, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Euroline d.o.o. Ljubljana,
Tomačevo 39 d, objavlja sklep:
družba Euroline, proizvodnja in trgovina d.o.o. Ljubljana, Tomačevo 39 d, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 2. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Štravs Boris, Matjaževa
13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,558.300 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,558.300 SIT prenese
v celoti na Štravs Borisa.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisud ružbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2004

Ficijan Irena, Sp. Velovlek 35, Ptuj, potni list, št. P00308392. gnq-149755
Flisar Foster Simona, Martjanci 74,
Martjanci, potni list, št. P00977045.
gnk-149436
Gračner Tina, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, potni list, št. P00837334.
gnw-149474
Habulin Danilo, Ljubljanska 94/b, Maribor, potni list, št. P00136988. gns-149628
Hajdinjak Jana, Trebinjska ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00940263.
gnu-149676
Homan Ciril, Stražiška 23/a, Kranj, potni
list, št. P00131765. gnl-149485
Homan Mateja, Stražiška 23/a, Kranj,
potni list, št. P00285351. gnk-149486
Izairi Amin, Mestni trg 8, Ljubljana, potni
list, št. P00938401. gnf-149616
Izairi Ammarali, Mestni trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00840333. gng-149615
Izairi Dašurija, Mestni trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00035316. gni-149617
Janc Julijana Eva, Mestni trg 7, Ljubljana, potni list, št. P00122483. gnw-149399
Juhant Ivan, Gora pri Pečah 3, Domžale, potni list, št. P00230051. gnp-149831
Kalčina Srhoj Liana, Vojkova cesta
85, Ljubljana, potni list, št. P00690867.
gnc-149519
Klep Anuša, Ulica 17. julija 17, Maribor,
potni list, št. P00923003. gnc-149469
Kobal Sonja, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list, št. P00942535. gnh-149639
Kurade Klavdija, Ulica Štravhovih
31, Maribor, potni list, št. P824841.
gnt-149827
Lisjak Crnek Obrad, Sv. Peter 143, Sečovlje - Sicciole, potni list, št. P00107032.
gnm-149734
Lisjak Crnek Obrad, Sv. Peter 143, Sečovlje - Sicciole, maloobmejno prepustnico,
št. AI 160836. gnl-149735
Lobe
Emilijan,
Zgornje
Pirniče
10/c, Medvode, potni list, št. P00318768.
gnq-149855
Loštrek Janez, Zelena pot 22, Logatec,
potni list, št. P00698758. gni-149513
Loštrek Tina, Zelena pot 22, Logatec,
potni list, št. P00878023. gnh-149514
Palislamović Sadifa, Cesta v Gorice
165, Ljubljana, potni list, št. P00706985.
gnd-149443
Pernat Ronny, Stara cesta 1, Portorož - Portorose, potni list, št. P00903968.
gnh-149739
Pintarič Branko, Ane Ziherlove 14,
Ljubljana, potni list, št. P00066697.
gnf-149466
Plesničar Jani, Orehovlje 9/b, Miren, potni list, št. P000831074. gne-149642
Prebil Marija Nada, Milčetova 23,
Ljubljana, potni list, št. P00072139.
gnf-149441
Pribevski Boštjan, Vranji Vrh 29/c, Sladki Vrh, potni list, št. P000971183. m-514
Ramšak Ernest, Šlandrov trg 28, Žalec,
potni list, št. P00674585. gnv-149625
Saje Jakob, Krka 35, Novo mesto, potni
list, št. P00688813. gnq-149405
Sekulović Nikola, Maistrova 2, Brežice,
potni list, št. P00234035. gnr-149529
Slemenšek Ema, Lampreče 7, Črna
na Koroškem, potni list, št. P00727999.
gne-149417
Smerke Simon, Škocjan 24, Škocjan,
potni list, št. P00902485. gnz-149746
Žgajner Vinko, Cesta talcev 22, Vojnik,
potni list, št. P00623356. gnd-149493

Srg 01246/2004

Rg-8442/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Vrabec
IP, podjetje za trženje in marketing, k.d.
Mengeš, Detelova ulica 11, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Vrabec IP, k.d.,
Mengeš, Detelova ulica 11, objavlja sklep:
družba Vrabec IP, podjetje za trženje
in marketing, k.d. Mengeš, Detelova ulica
11, reg. št. vl. 1/0971/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 6. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vrabec Ingrid in Vrabec Pavle, oba Detelova ulica 11, Mengeš,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Vrabec Ingrid in Vrabec Pavleta.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2004
Srg 692/2004

Rg-8441/04

Družba Spektra Press, družba za
trženje, založništvo in trgovino d.o.o.,
Cesta XIV. divizije 36, Maribor, reg. št. vl.
1/10708-00, katere družbenik je Gohta Beteiligungs GmbH, Mariahilfer Strasse 19-21,
Dunaj 1060, Avstrija, po sklepu družbenika
družbe z dne 15. 1. 2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gohta Beteiligungs GmbH.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 2004
Srg 698/2004

Rg-8931/04

Družba Kara Kleinschek, promet z nepremičninami d.n.o., Igriška 43, Maribor,
reg. št. vl. 1/1165-00, katere družbenika sta
Kleinschek Ivanka in Kleinschek Teodor,
oba Igriška 43, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 2. 12. 2002, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kleinschek
Ivanka in Kleinschek Teodor.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE VODA, Šlandrova 1, Radomlje, štampiljko pravokotne
oblike z vsebino DRUŠTVO ZA ZDRAVJE
VODA. gnz-149521

Priglasitveni list
Avtokleparstvo Gospeti Jože s.p., Brodarska ulica 7, Litija, priglasitveni list, opravilna št. 23-0410/94, matična št. 5565096,
izdan dne 30.12.1994. gnk-149861
Ban Silvo, Mrše 10, Materija, priglasitveni list, opravilna št. 48-0147/94, izdan
dne 13.4.1994. gnl-149385
CAFFE BAR SLONČEK Marija Arnuš
s.p., Pernica 8/g, Pernica, priglasitveni list, opravilna št. 064-4396/95, izdan
dne 29.12.1995, sprememba 1. 6. 2003.
gnk-149511
Kočevar Leonida, Sp. Slemen 54/a,
Selnica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št. 064-5512/98, izdan dne 15.3.1998.
gnd-149618
Pauman Jolanda s.p., Rogoška cesta
43, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna št. 064-4446/96, izdan
dne 16.12.1998. gni-149663
Servis MR Jesenice d.o.o., Cesta revolucije 15, Jesenice, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 024359/1365/00-14/1995,
izdana dne 6.3.1995. gnx-149773
Vajnhandl Stanislav s.p., Zg. Velka
68/b, Zgornja Velka, obrtno dovoljenje,
št. 067133/0589/01-75/2000, izdano dne
18.7.2000. gns-149503

Potne listine
Arh Adrian, Ob žici 5, Ljubljana, potni
list, št. P00320619. gnr-149679
Banjac Zoran, Pokopališka 15, Ljubljana, potni list, št. P00523538. gnv-149525
Begovič Amanda, Zikova 10, Kamnik,
potni list, št. P00294559. gnt-149477
Belantič Uroš, Vrščajeva 3, Ljubljana,
potni list, št. P00732725. gnn-149862
Bizjak Marica, Marxova ulica 35, Piran - Pirano, potni list, št. P00632808.
gnj-149662
Brezavšček Andreja, Levpa 70, Kal
nad Kanalom, potni list, št. P00498269.
gnj-149412
Čaleta Bogdana, Vranji Vrh 29/c, Sladki
Vrh, potni list, št. P01018986. m-515
Debeljak Petra, Rozmanova 34, Piran - Pirano, potni list, št. P00902304.
gnq-149409
Dekleva Vesna, Plenčičeva 1, Izola - Isola, potni list, št. P00636025.
gns-149728
Dežman Matija, Novo Polje, Cesta IV/16, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00531501. gnh-149839
Dudić Dragan, Taborska 22, Grosuplje,
potni list, št. P00565746. gnn-149558

Stran

Stran
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Osebne izkaznice
Ahtik Polona, Celjska cesta 42, Laško, osebno izkaznico, št. 1337712.
gnc-149444
Anžur Marko, Tesovnikova ulica 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 780756.
gni-149713
Atajić Semira, Gašperšičeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230933.
gny-149447
Baćac Mirko, Južna cesta 100/a, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1606303.
gnx-149723
Bajc Miloš, Topolc 73, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1031143.
gnr-149754
Banovšek Ivan, Koroška vas 12,
Zreče, osebno izkaznico, št. 1705727.
gnw-149624
Belantič Uroš, Vrščajeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1471092.
gni-149863
Berdajs Metka, Dvorska vas 18, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
822612. gng-149640
Bevk Mateja, Pod Plevno 22, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 835031.
gny-149672
Birtič Simon, Turnovše 5, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1651063. gnj-149716
Bizjak Uroš, Gubčeva ulica 11, Trebnje, osebno izkaznico, št. 1167618.
gnf-149541
Blatnik Boris, Potok 8/a, Straža, osebno
izkaznico, št. 199951. gnm-149634
Bratož Savo, Sv. Anton, Gregoriči 22,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 191512.
gnv-149550
Brezigar Filipič Rok, Resljeva cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 976499.
gnt-149777
Bricelj Veronika, Kačurjeva 11, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 175350.
gnm-149434
Coronica Claudio, Sečovlje 103, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 845223.
gnx-149748
Čančer Vesna, Mihalovec 23, Dobova,
osebno izkaznico, št. 193668. gnr-149454
Časar Zulfija, Tominčeva cesta 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 905397. gns-149582
Čeh Milan, Velika Polana 203, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 197381.
gnt-149752
Černe Tanja, Savska 19, Bled, osebno
izkaznico, št. 1706214. gni-149638
Čimžar David, Na griču 22, Brežice, osebno izkaznico, št. 143819.
gnm-149584
Čuš Suzana, Na Dobravi 21, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1637748. gnd-149468
Dakić Ignjat, Gosposvetska 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 9261. gng-149765
Debeljak Marija, Mariborska cesta
214/a, Celje, osebno izkaznico, št. 132583.
gnw-149449
Dekleva Vesna, Plenčičeva 1, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 1393234.
gnt-149727
Dežman Gregor, Privoz 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 477308.
gnu-149526
Dolžan Mateja, Pot na Bistriško planino
18/a, Tržič, osebno izkaznico, št. 1205821.
gnp-149656
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Dornik Alojzij, Drnovo 60, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 1617658.
gnp-149456
Dornik Štefanija, Drnovo 60, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 1522075.
gno-149457
Drača Barbara, Bratov Učakar 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1004571.
gnz-149846
Ferk Mihael, Gortinska cesta 77,
Muta, osebno izkaznico, št. 697188.
gno-149707
Ferko Gregor, Vidonci 113, Grad, osebno izkaznico, št. 169467. gnu-149626
Filipčić Anica, Šišenska 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 492285.
gnw-149424
Fink Nina, Šolska 7, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 1596072.
gng-149790
Gračner Tina, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
824539. gnx-149473
Herga Miran, Plečnikova ulica 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 1552960.
gnq-149555
Hren Jožef, Srednji Dolič 8, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 503582. gnl-149435
Hrovat Darja, Podkoren 5/c, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 1048189.
gnd-149643
Hrovat Marija, Petrušna vas 14, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 223736.
gnr-149404
Humar Iztok, Mencingerjeva ulica
5, Kranj, osebno izkaznico, št. 470000.
gnq-149430
Irgolič Darko, Zamarkova 4/a, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 988851.
gnp-149406
Jakša Ankica, Stranska vas pri Semiču
11, Semič, osebno izkaznico, št. 466498.
gnf-149495
Jazbinšek Vidoš, Ravne 4, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1725078.
gnv-149775
Jerič Tanja, Starine 4, Otočec, osebno
izkaznico, št. 724182. gnl-149635
Jerončič Damjan, Goče 31, Vipava,
osebno izkaznico, št. 354818. gnh-149414
Jeza Marko, Vogljanska cesta 24,
Vodice, osebno izkaznico, št. 1165994.
gnm-149859
Kadrmas Majda, Bevkova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 764523.
gni-149463
Kavcl Alojzija, Zg. Kozji vrh 42, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 759373.
gnk-149461
Kiselak Marija, Gerečja vas 59, Hajdina, osebno izkaznico, št. 1393952.
gnd-149543
Kladnik Blaž, Kettejeva 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 379800. gnn-149683
Kladnik Marjeta, Ob Mlinščici 54, Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 202505.
gnm-149459
Knuplež Danijel, Jareninski Dol 1/b, Jarenina, osebno izkaznico, št. 001257001.
m-487
Kocijančič Maja, Ulica bratov Hvalič
78, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
344291. gnf-149416
Kogovšek
Matej,
Drenov
grič
103/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
736859. gnv-149400
Kolčan Vesna, Kotredež 18, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 229238.
gnp-149856

Koncilija Tadeja, Kastelčeva 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 782452.
gnh-149539
Kos Gruber Margareta, Pot v Rudnik
4, Kamnik, osebno izkaznico, št. 231778.
gnl-149560
Kostić Ljerka, Pekre, Bezjakova 117,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 703154.
gnm-149759
Košir Franc, Prapreče 17, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 149892. gng-149740
Koštomaj Ivan, Bezovica 2, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 874558. gni-149488
Kovač Srečko, Ledine 103/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 191302.
gnn-149408
Koželj Rok, Podlubnik 160, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1124624.
gni-149788
Kragolnik Igor, Košnica pri Celju 56,
Celje, osebno izkaznico, št. 488255.
gnj-149762
Kraljič Gabrijela, Šišenska 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 516327. gny-149647
Kraupp Vera, Ruska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 557212. gni-149438
Krčmar Tonja, Dolga brda 42/b, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1503674.
gni-149738
Kreča Gregor, Trg Pohorskega bataljona 6, Kisovec, osebno izkaznico, št.
175203. gne-149492
Krevs Marjan, Jakčeva 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283615.
gng-149440
Križanovskij Oleg, Viška 49/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 510145. gnt-149527
Kromar Janez, Na Stolbi 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 554720.
gne-149592
Ljubić Milan, Celovška 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 789677.
gnb-149770
Logar Martin, Rovte 158, Rovte, osebno
izkaznico, št. 392663. gnn-149833
Loštrek Janez, Zelena pot 22, Logatec, osebno izkaznico, št. 1395785.
gnj-149512
Lukman Janko, Lipa pri Frankolovem
14, Frankolovo, osebno izkaznico, št.
410448. gnp-149556
Majcenič Marjan, Štrekljeva 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 781063. gnr-149654
Maleković Igor, Cesta proletarskih
brigad 81, Maribor, osebno izkaznico, št.
673531. gnj-149562
Malovrh Kostric Mateja, Vrhovci, Cesta
XVIII/4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
472369. gnv-149850
Marin Gordi, Gomila 7, Mirna, osebno
izkaznico, št. 1617093. gnm-149538
Markun Stanislava, Srednja vas pri
Šenčurju 23, Šenčur, osebno izkaznico, št.
614300. gnu-149551
Metlikovič Ajda, Polje, cesta VI/18, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 408455.
gnd-149568
Mihelič Martina, Neveljska 20, Kamnik, osebno izkaznico, št. 288906.
gnw-149549
Miklavžina Ivan, Plešivec 45/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 645022. gnh-149764
Miklošič Amadej, Pod Pohorjem 33,
Hoče, osebno izkaznico, št. 1344982.
gnp-149581
Može Ana, Viška cesta 49/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 64778. gnz-149721
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Mrak Cvetka, Brodarjev trg 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1475273.
gnt-149852
Mrzlikar Uroš, Vrzdenec 84, Horjul,
osebno izkaznico, št. 360006. gnr-149829
Mržek Maja, Skopo 17, Dutovlje, osebno izkaznico, št. 1692751. gng-149490
Ograjenšek Martin, Ponikva pri Žalcu
51, Žalec, osebno izkaznico, št. 1513689.
gnh-149564
Omovšek Ema, Gozd 26, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 463356. gnf-149841
Orthaber Marija, Vrazova ulica 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1183371.
gnc-149494
Otrin Ferlič Kristina, Goričica pri Ihanu 41, Domžale, osebno izkaznico, št.
140467. gnr-149479
Pavlin Damjana, Vojkova 2, Solkan,
osebno izkaznico, št. 926759. gno-149407
Pečar Jelačin Tatjana, Zbašnikova 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1090094.
gnz-149646
Pečarič Marjeta, Ilirska ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1227071.
gnt-149402
Pegan Mirko, Šibeniška ulica 16, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1406816.
gnb-149420
Peretić Josipa, Gradnikova 9, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1403331.
gnd-149418
Pervinšek Marjan, Novakova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1624616.
gnn-149633
Peterlin Marija, Prušnikova 15, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 368508.
gnp-149731
Pirc Uršula, Črešnjice nad Pijavškim
5, Krško, osebno izkaznico, št. 828589.
gnt-149452
Pirnat Magda, Primičeva 98, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 86088. gnz-149621
Plesničar Aljaž, Ravnica 53, Grgar, osebno izkaznico, št. 1297599.
gnx-149548
Pogorevc Boštjan, Hudinja 35, Vitanje, osebno izkaznico, št. 724526.
gnn-149758
Povše Anica, Prušnikova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658649. gns-149853
Rački Vera, Novosadska 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 685876.
gno-149532
Rajner Lidija, Lipovci 87, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1697340. gnj-149637
Rek Eva, Leška cesta 12, Mežica, osebno izkaznico, št. 1565891. gnc-149744
Rovšek Peter, Jezerškova 6, Komenda,
osebno izkaznico, št. 420245. gnk-149711
Rozman Kristina, Hum pri Ormožu 27,
Ormož, osebno izkaznico, št. 107720.
gni-149413
Rubič Marjan, Kvedrova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 828545.
gnu-149826
Rupnik Šolaja Katja, Strossmayerjeva
ulica 32/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
302837. gny-149747
Sadikaj Sadik, Lukežiči 19, Renče, osebno izkaznico, št. 1710855.
gnl-149410
Samokec Ksenija, Šempas 89, Šempas, osebno izkaznico, št. 1686084.
gnb-149545
Santin Nevijo, Zg. Škofije 52/f, Škofije,
osebno izkaznico, št. 926052. gnr-149429

Zavrtanik Zoran, Bratov Hvalič 97, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 748028.
gno-149632
Zemljarič Bojan, Volkmerjeva cesta
30, Ptuj, osebno izkaznico, št. 202401.
gnf-149641
Žekar Senta, Resljeva 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 243438.
gnx-149823
Žekš Slavica, Rakičan, Cankarjeva
18, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1284101. gnk-149411
Žgur Bogdana, Črna vas 95/u, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 237557. gny-149422
Žibert Viktor, Novakova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 486260.
gnb-149520
Žilavec Fran, Petišovci, Petišovska ulica
80, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 1762044. gnv-149650
Žitnik Justina, Gerbičeva 43/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 275176.
gnl-149610
Žnidaršič Albin, Ledina 54/a, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 49220. gnr-149629

Satler Nina, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, osebno izkaznico, št. 1526663.
gni-149763
Savski Gabriele, Rimska 26, Poljčane, osebno izkaznico, št. 1070826.
gns-149453
Skumavec Boštjan, Posavec 39, Podnart, osebno izkaznico, št. 1675525.
gnc-149769
Smodiš Mateja, Rogašovci 41, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 1719137.
gnc-149644
Straga Aleksandra, Endliherjeva ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
579612. gnw-149849
Šiđanin Božidar, Majaronova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1157345.
gng-149415
Šincek Damir, Brest 69, Ig, osebno izkaznico, št. 1513851. gnb-149670
Širovnik Danilo, Maistrova ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1621141.
gnb-149470
Šoštarić Maja, Steklarska ulica 20,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 340817.
gnv-149450
Štirn Žana, Cesta 1. maja 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 1695964. gnq-149580
Štorman Iztok, Pot na Polane 13, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1673258. gnu-149726
Tekavčič Branka, Kozinova 8, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1136419.
gnt-149577
Tesko Katja, Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1136495.
gnl-149835
Tesko Maja, Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1136516.
gnk-149836
Tešanović Mara, Za progo 13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1258897.
gnq-149730
Todorović Mario, Frankovo naselje 157,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 23877.
gnb-149720
Tomašič Anica, Prušnikova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 633102.
gnl-149460
Turšič Mateja, Župečka vas 54, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 946997.
gnn-149658
Utroša Mirjana, Ulica OF 7, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 776279.
gnm-149659
Valič Aljaž, Plače 28, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1162427. gnw-149749
Vehovec Marjan, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 404371.
gnf-149491
Vezovišek Goriup Zdenka, Verdijeva 30,
Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 43891.
gne-149542
Vidmar Brigita, Palmejeva 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 355116. gnu-149851
Vidmar Franc, Savska cesta 20,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 798736.
gnp-149631
Voda Rudolf, Rimska ploščad 20,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1471715.
gnz-149546
Vučajnik Nuša, Mihalovec 73/a, Dobova, osebno izkaznico, št. 1098405.
gnb-149745
Vukelić Veronika, Dunajska 368,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 739088.
gnn-149533

Stran

Vozniška dovoljenja
Ahtik Polona, Celjska cesta 42, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1060139. gnb-149445
Anžič Miran, Smledniška cesta 132/a,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št. S 1066578, reg. št.
40589, izdala UE Kranj. gnw-149674
Anžur Marko, Tesovnikova ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 146247, izdala UE Ljubljana.
gnj-149712
Bajc Miloš, Topolc 73, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 81916, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-149704
Banovec Martin, Kot pri Semiču 18,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12261, izdala UE Črnomelj. gnt-149652
Barin Turica Aleksander, Ob ribniku 2,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11655, izdala UE Ormož. gnz-149596
Bažika Matej, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1869375, izdala UE
Ljubljana. gnp-149706
Berke Marjan, Spodnji Kocjan 7, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25852, izdala UE Murska Sobota.
gne-149600
Bevk Mateja, Pod Plevno 22, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26392, izdala UE Škofja Loka.
gnz-149671
Birtič Simon, Turnovše 5, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15002, izdala UE Vrhnika. gnk-149715
Blatnik Boris, Potok 8/a, Straža, vozniško dovoljenje, kat. A do 350, BCDEGH,
reg. št. 33816. gnu-149601
Blažič Danica, Hajdoše 107, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 333492,
izdala UE Ptuj. gnh-149389
Bogadi Marijan, Dvorjane 43/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000670976, reg. št. 72226, izdala UE
Maribor. gnn-149583
Boroja Dragica, Vas 71, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
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S 678897, reg. št. 3855, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnn-149458
Bratovič Danijel, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S 1183399, reg. št. 9750. gns-149603
Brec Jasna, Ilčeva ulica 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1635280,
izdala UE Ptuj. gnx-149598
Brinar Janja, Parižlje 30, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000737980, izdala UE Žalec. gnw-149649
Cvek Nina, Hladnikova 16, Križe, vozniško dovoljenje, št. S 1464152, reg. št.
10503, izdala UE Tržič. gnz-149796
Cvetković Goran, Erjavčeva 26/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 43027, izdala UE Nova Gorica.
gnq-149605
Čibej Pletikosić Olga, Senčna pot 87,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11272, izdala UE Piran.
gnd-149843
Debeljak Blaž, Borštnikova ulica 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1739971, reg. št. 114884,
izdala UE Maribor. gnp-149481
Dejanovič Branko, Sp. Škofije 86/a,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1085792, reg. št. 42068. gnj-149387
Denić Zdenko, Koblarji 24, Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
540953, reg. št. 10671, izdala UE Kočevje.
gne-149467
Deržič Jože, Mihalovec 2, Dobova, vozniško dovoljenje, št. 16215. gnx-149648
Dežan Peter, Rimska cesta 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
622785. gnk-149636
Dobnikar Irena, Tomšičeva 11, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10634,
izdala UE Kamnik. gnv-149500
Došlo Nikola, Cesta Cankarjeve brigade 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 551953, reg. št. 15961, izdala
UE Grosuplje. gne-149667
Dragar Mihael, Senožeti 5/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001190494, izdala UE Ljubljana.
gny-149472
Eržen Marija, Gorenja vas-Reteče
46/a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11521, izdala UE Škofja
Loka. gnv-149425
Frank Robert, Panonska ulica 5, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. 15875, izdala UE Gornja
Radgona. gnr-149504
Fras Suzana, Partizanska cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1278669, reg. št. 116237, izdala UE
Maribor. gnk-149761
Gregorec Kadoič Anita, Ručigajeva 33,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224822, reg. št. 37884, izdala UE Kranj.
gnj-149612
Grobelnik Ivan, Preglov trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1942989, izdala UE Ljubljana.
gnh-149714
Gvardjančič Silvo, Lebarška pot 5, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1965091, reg. št. 81249, izdala UE Ljubljana. gnt-149502
Hajdinjak Jana, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433194, reg. št. 226818, izdala UE Ljubljana. gnt-149677
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Hari Anica, Šercerjevo naselje 3, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 07602.
gnz-149696
Hočevar Janez, Gradišče nad Pijavo
Gorico 214, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1214206, reg. št. 216913,
izdala UE Ljubljana. gni-149838
Hrovat Darja, Podkoren 5/c, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, št. S 1591090,
izdala UE Jesenice. gnm-149609
Hrovatin Marija Rudolfina, Ulica Hermana Potočnika 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000136174, izdala
UE Ljubljana. gnm-149534
Humar Iztok, Mencingerjeva ulica 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1542953, reg. št. 42268, izdala UE
Kranj. gnp-149431
Hunnicutt Sarah Louise, Tommes road,
Kalifornija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1593922, reg. št. 249860, izdala UE
Ljubljana. gns-149553
Hvalic Petra, Trg svobode 2, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13202,
izdala UE Trbovlje. gnb-149395
Ivančič Silvo, Obrež 138, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 5075, izdala UE Ormož. gno-149757
Jazbinšek Vidoš, Ravne 4, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1858598, reg. št. 11959, izdala UE Cerknica. gnw-149774
Juhant Ivan, Gora pri Pečah 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
FGHB, št. S 1711946, reg. št. 39158, izdala
UE Domžale. gnq-149830
Kalčina Srhoj Liana, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932690, reg. št. 110064, izdala UE
Ljubljana. gnd-149518
Kladnik Blaž, Kettejeva 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24072, izdala UE Kamnik. gno-149682
Kladnik Marjeta, Ob Mlinščici 54, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001557539, reg. št. 9957. m-507
Klemenc Francka, Perovo 6, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000750560, reg. št. 9263, izdala UE Kamnik. gnw-149403
Klemenčič Pavel, Predmost 27, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. 20930, izdala UE Škofja
Loka. gny-149547
Kobetič Marjana, Mali Nerajec 6, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11953, izdala UE Črnomelj. gnu-149751
Kolar Jerneja, Rakovlje 17/c, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1817250, izdala UE Žalec. gno-149657
Koncilija
Tadeja,
Kastelčeva
6,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37885, izdala UE Novo mesto.
gng-149540
Kos Gruber Margareta, Pot v Rudnik 4,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19259, izdala UE Kamnik. gnm-149559
Košir Simon, Grajski trg 13, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14037.
gnp-149381
Kovačević Gordana, Za progo 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351872, reg. št. 227470, izdala UE Ljubljana. gnq-149680
Koželj Rok, Podlubnik 160, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24128,
izdala UE Škofja Loka. gnj-149787
Krajnc Vinko, Dogoška cesta 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S

1378264, reg. št. 99745, izdala UE Maribor.
gnl-149760
Kralj Erik, Ahacljeva ulica 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
673428, reg. št. 79049, izdala UE Maribor.
gno-149557
Krampl Marija, Zalog 61, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1876903, reg. št. 41931. gnx-149698
Krecenbaher Dejan, Koračice 58,
Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 110709, izdala UE Maribor.
gnc-149694
Krklec Natalija, Grliče 5, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15568,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-149705
Kunšič Marija, Pri mostiščarjih 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885244, reg. št. 79589, izdala UE Ljubljana. gnt-149552
Kuralt Marjeta, Cankarjeva 14, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1542593, reg. št. 28492. gnp-149606
Linić Mali Zvezdana, Runkova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367569, reg. št. 110129, izdala UE
Ljubljana. gnl-149860
Lippai Maka Ariana, Prešernova ulica
6, Trzin, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 10/2004.
gnw-149824
Lisjak Crnek Obrad, Sv. Peter 143, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1344105, reg. št. 13469, izdala
UE Piran. gnn-149733
Lož Sebastjan, Kresnice 39, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1265302,
izdala UE Ljubljana. gnd-149718
Majcen Nevenka, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 909689, reg. št. 68102, izdala UE Maribor. gnh-149464
Maleković Igor, Cesta proletarskih brigad 81, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1644305, reg. št. 112709, izdala UE Maribor. gni-149563
Maloku Naim, Plešičeva ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 001366169, izdala UE Ljubljana.
gni-149613
Marin Betka, Gomila 7, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001040042, reg.
št. 10258, izdala UE Trebnje. gnj-149537
Martinc Vojko, Godič 19, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4086, izdala
UE Kamnik. gnk-149536
Marušič Darija, Trboje 117, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464499, reg. št. 47274, izdala UE Kranj.
gnn-149608
Mavec Klemen, Partizanska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488581, reg. št. 244353, izdala UE
Ljubljana. gnp-149531
Mavrič Nataša, Jesihov štradon 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1615901, reg. št. 190846,
izdala UE Ljubljana. gnc-149569
Mlinar Erik, Poljanska cesta 100, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27506, izdala UE Škofja Loka.
gns-149653
Mrzlikar Uroš, Vrzdenec 84, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1596920, reg. št. 254715, izdala UE
Ljubljana. gns-149828
Novšak Martina, Krmelj 20, Krmelj,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12769.
gnd-149743
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Novšak Rajko, Gornje Impolje 7, Studenec, vozniško dovoljenje, št. S 1515064,
reg. št. 7976. gnz-149446
Panič Dominik, Strčja vas 47, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1606434, reg. št. 12519, izdala UE Ljutomer. gnb-149645
Pavlič Alan, Globoko 31, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16472, izdala UE Brežice. gno-149482
Pečarič Marjeta, Ilirska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190964, izdala UE Ljubljana.
gnu-149401
Pegan Mirko, Šibeniška ulica 16, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000831495, reg. št. 11047, izdala UE
Ajdovščina. gnz-149421
Perčič Janez, Križnarjeva pot 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
287878, reg. št. 7166, izdala UE Kranj.
gnb-149699
Peretić Josipa, Gradnikova 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42401, izdala UE Nova Gorica.
gnd-149393
Petrovčič Bojana, Orehovlje 54, Miren,
vozniško dovoljenje, št. 16573, izdala UE
Nova Gorica. gnc-149394
Poglajen Ivan, Gornji trg 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212964, izdala UE Ljubljana.
gny-149847
Rajner Lidija, Lipovci 87, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 37190.
gnw-149599
Ramšak Ernest, Šlandrov trg 28, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1756994, izdala UE Žalec. gnt-149627
Rogelj Jernej, Krška vas 17, Krka, vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št. 7543, izdala UE Grosuplje. gnm-149709
Rojko Mirko, Krčevina pri Vurbergu 8/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1074677, izdala UE Ptuj. gnb-149695
Roškar Marjan, Gregorčičev drevored
5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
19242, izdala UE Ptuj. gng-149390
Sakelšek Oto, Slovenska cesta 2, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. 11386, izdala UE
Ormož. gnr-149854
Serjun Janez, Čeplez 20, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 1050071, reg. št.
9983. gnp-149756
Skumavec Boštjan, Posavec 39, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348350, reg. št. 25354, izdala UE Radovljica. gnd-149768
Slemenšek Tina, Kajuhova 4, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13342. gno-149607
Stajnko Mateja, Wattova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872421, reg. št. 104745, izdala UE Maribor.
gnr-149554
Staube Olga, Griže 95, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1904026, izdala UE Žalec. gnq-149455
Strehar Polona, Tavčarjeva ulica 23,
Škofja Loka, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 105/2000.
gns-149703
Svete Boštjan, Podpeč 85, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589673, reg. št. 182537, izdala UE Ljubljana. gnx-149673
Šarkezi Istok, Šentožbolt 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,

voljenje, kat. BCEGH, št. SI 53812, reg. št.
6776. gnk-149386
Vodnjov Aleksander, Gostičeva ulica 25,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEGH, št. S 001973442, reg. št.
22198, izdala UE Domžale. gnk-149611
Vračun Ivan, Ilije Gregoriča 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2284, izdala UE Brežice. gnx-149798
Vrhovec Miha, Lesno Brdo 10, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165145, reg. št. 218868, izdala UE Ljubljana. gne-149792
Zupan Matjaž, Cesta Dolomitskega
odreda 202, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1594132, reg. št. 154484,
izdala UE Ljubljana. gny-149797
Živadinović Gordana, Ul. Vita Kraigherja
24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1240335, reg. št. 114289, izdala UE
Maribor. gng-149565
Žolger Dušica, Kajuhova 3, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1270342, reg. št. 12842, izdala UE Slovenska Bistrica. m-508

BGH, št. S 1879886, reg. št. 40264, izdala
UE Domžale. gnx-149848
Šekli Erna, Moravče pri Gabrovki 117,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 995720, izdala UE Litija. gne-149842
Šiler Marko, Struževo 47/e, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736341, reg. št. 32874, izdala UE Kranj.
gnv-149700
Šmalčič Rok, Trebče 82/a, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20042, izdala UE Šmarje. gnz-149396
Štancer Martin, Okrog 21, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1235568, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-149451
Štikavac Sandra, Cesta talcev 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1633368, reg. št. 38906,
izdala UE Domžale. gne-149442
Štivan Renata, Belca 33, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 1498180, izdala
UE Jesenice. gne-149392
Štorman Iztok, Pot na Polane 13, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 17383, izdala UE Vrhnika.
gnv-149725
Tekavčič Branka, Kozinova 8, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1232410, reg. št. 20544, izdala UE Grosuplje. gns-149578
Tičič Martin, Kardeljev trg 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S000563101, reg. št. 23359, izdala UE
Velenje. gnr-149579
Tihel Petra, Laze pri Borovnici 21,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50,BGH, št. 17197, izdala UE Vrhnika.
gnh-149864
Todorović Mario, Frankovo naselje 157,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27775, izdala UE Škofja Loka.
gnc-149719
Trdina Janez, Brejčeva 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000944605, reg. št. 20191, izdala UE
Domžale. gnf-149666
Trstenjak Elizabeta, Zg. Voličina 14/a,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1728087, reg. št. 2405, izdala UE Lenart. gnj-149391
Tunanović Ruža, Cahova ulica 10, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 42229, reg. št. 43112, izdala
UE Koper. gni-149388
Valič Aljaž, Plače 28, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1210961,
reg. št. 15484, izdala UE Ajdovščina.
gnv-149750
Vasle Janez, Gregorčičeva ulica 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001620337, reg. št. 25330, izdala UE
Domžale. gns-149478
Velioski Zulal, Trg M. Plenčiča 7,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 46308, izdala UE Nova Gorica.
gnr-149604
Verdev Andrej, Prihova 39, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8884, izdala UE Mozirje. gnz-149471
Vidmar Franc, Savska cesta 20, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1669764, reg.
št. 13378. gnq-149630
Vinkler Anton, Jelovice 31, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1089194, izdala UE Ptuj. gny-149697
Vivoda Vladimir, Generala Levičnika
56/b, Koper - Capodistria, vozniško do-
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Bizjak Blaž, Kresnice 23, Kresnice, zavarovalno polico, št. 583752, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-149544
Boldan Tanja, Tlake 31, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 982708, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-149736
Čemas Ivan, Zilje 35, Vinica, zavarovalno polico, št. AO 588562, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-149371
Dagarin Janez, Suha 25, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 248233, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnp-149506
Jahić Edvin, Sp. Brežnica 71, Poljčane,
zavarovalno polico, št. AO 607-3270546,
izdala zavarovalnica Maribor. m-488
Jančar Dušan, Zgornja Besnica 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 952999, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-149516
Janžekovič Viktor, Zamušani 90, Gorišnica, zavarovalno polico, št. AO 475017,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnp-149510
Kermavner Boštjan, Mikuževa ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 811060,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-149702
Kocjančič Pavel, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 650067,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-149522
Markelj Erik, Tavčarjeva ulica 7, Žiri, zavarovalno polico, št. AO 593247, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-149375
Novak Amanda, Trebež 31, Brežice, zavarovalno polico, št. 582021, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-149693
Novak Mato, Žaucerjeva ulica 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 179143, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-149462
Pavlič Simona, Dolnja težka voda 7/a,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. AO
00101712070, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-149692
Pipan Marjan, Smlednik 64/a, Smlednik,
zavarovalno polico, št. AO 650451, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-149724
Potokar Vesna, Lokve 42, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 00101655376, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny-149372
Sever Tatjana, Cesta 2. grupe odredov
8/a, Ivančna Gorica, zavarovalno polico,
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št. 963807, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno-149732
Sodnik Anica, Pipanova 46, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 913202, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-149602
Stadina Dragomir, Suhadolčanova ulica
39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
630156, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-149669

Spričevala
Alatič Suzana, Froleh 20, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta
1989/90. m-511
Bjelica Manja, Kardeljeva 76, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 1982. m-500
Boschi Stefano, Bologna, Italija, diplomo
št. 420/97-98, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani, dne 8.11.1997, strokovni naslov
diplomirani psiholog. gnd-149722
Bratina Šinigoj Mateja, Čečovje 24, Ravne na Koroškem, indeks, št. 1120125062,
izdala Višja strokovna šola Slovenj Gradec.
gnh-149689
Brec Vladimir, Stojnci 2/a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
gospodarskega šolskega centra Maribor,
smer instalater, izdano leta 1981. m-502
Bubalo Gordana, Mestne njive 6, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1977/78.
gnk-149686
Bukovec Miha, Kriva pot 18, Ljubljana,
indeks, št. 25006771, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gnh-149489
Celcer Petra, Naveršnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, smer tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2002/03.
m-484
Crnić Aleksandar, IX. korpus 13, Izola - Isola, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Piran, št. 8, izdano
21.9.1998. gns-149832
Doneski Robert, Dol 11/a, Medvode,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnl-149614
Drnovšček Ivanka, Drnovk 1/a, Dobrovo v Brdih, indeks Višje šole za socialne delavce v Ljubljani, izdan leta 1971.
gng-149690
Drobne Sabina, Babno 11, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske
in cvetličarske šole Celje, izdano leta 1995.
gnl-149660
Gašparović Branislav, Žlebe 26, Medvode, spričevalo 4. letnika Gradbene tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnn-149737
Gole Milena, Čeče 2, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Trbovlje,
izdano 24.6.1978, izdano na ime Jager Milena. gnw-149499
Hadaš Borut, Kovor, Glavna cesta
14, Tržič, spričevalo 4. letnika Tehnične
strojne šole v Kranju, izdano leta 1974.
gns-149507
Halič Jože, Zg. Vrtiče 21, Zgornja Kungota, diplomo Srednje kmetijske šole Maribor, izdana leta 1989. m-497
Hočevar Jože, Štanjev 39, Štanjel, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole
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v Mariboru, kmetijski tehnik, izdano leta
1983. gnu-149426
Horvat Elizabeta, Zagorci 63/b, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske tehnične šole Maribor, izdano leta
1981. m-491
Jakoš Marko, Stari trg 24, Višnja Gora,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, gostinski tehnik, izdano leta 1990/91 in 1993/94. gnu-149476
Jelica Matija, Vukovarska 5/10, 70101
Jajce, BIH, diplomo Srednje tehniške šole
Celje, izdana leta 1987. gnu-149651
Jovič Vladislav, Cesta na Markovec 5,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu za 5. letnik SEPŠ Koper, izdano
leta 2001. gnx-149373
Jurhar Marjanca, Mivka 36, Ljubljana,
indeks, izdala Višja šola za socialne delavce v Ljubljani leto izdaje 1977, na ime
Klemenčič Marjanca. gnh-149589
Kastelic Damjan, Pristava 13, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole. gnn-149383
Klemenc Janez, Jakovica 21, Logatec,
spričevalo za gozdarskega traktorista, izdala Gozdarska šola Postojna, št. 146, izdano 21.5.1982. gnx-149423
Kopavnik Uroš, Kurirska pot 12, Mojstrana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole Ljubljana, št. oseb. lista
T2320, izdano 5.6.1997. gnt-149377
Kopavnik Uroš, Kurirska pot 12, Mojstrana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana, št.
161, izdano 24.6.1997. gns-149378
Kostevc Marjetka, Jurčičeva 1, Brežice,
indeks, izdala Višja šola za socialno delo.
gnq-149505
Kupčič Mojca, Svetinci 5/a, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Ptuj, smer administrator,
izdano leta 1985. m-495
Levstek Vesna, Reboljeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, izdano leta 1992. gnb-149570
Luthar Mojca, Ulica Koroškega bataljona 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani,
poklic frizer, izdano na ime Hribar Mojca.
gnt-149427
Majhen Maja, Sladki Vrh 28, Sladki Vrh,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2001 in 2002. m-509
Mally Mira, Vojkova 14, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v
Ljubljani, št. 265, izdano 1.7.1982, izdano
na ime Marković Mira. gne-149742
Mandeljc Mitja, Cesta v Njiverce 18, Kidričevo, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 2002. m-513
Mikerevič Boro, Dolarjeva 9, Orehova
vas, spričevalo o končani OŠ pri Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1974.
m-490
Miklavčič Emil, Pot Sv. Antona 25, Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št.
25/K, izdano 3.7.1995. gns-149428
Mlakar Metka, Staneta Severja 16,
Maribor, diplomo Srednje gradbene šole
Maribor - duplika, izdana leta 1981. m-489
Mlinar Erik, Poljanska cesta 100, Gorenja vas, indeks, št. 41046021, izdal FOV.
gnq-149655

Motl Martina, Partizanska cesta 12,
Kranj, maturitetno spričevalo Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1996.
gne-149717
Nemec Bernardka, Vrtna ulica 6, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1981/82. gnc-149448
Novak Uroš, Vodnikovo naselje 33,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnk-149661
Osterman Franc, Rovtarske Žibrše 36,
Rovte, spričevalo o končani OŠ Edvarda
Kardelja v Gornjem Logatcu, izdano leta
1987. gnv-149475
Ovsenjak Stanislav, Mlajtinci 6/b, Moravske Toplice, diplomo SKŠ, izdana leta
1963. gnr-149379
Pernuš Janez, Sejmiška 10, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živinorejsko veterinarske šole v Ljubljani,
izdano leta 1969. gnd-149668
Perša Janko, Slavšina 16, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC Boris
Kraigher Maribor, Gradbena poklicna šola,
št. 21-77, izdano 23.3.1978. m-510
Pešak Franci, Zg. Hoče 66/a, Hoče, indeks, št. 93489532, izdala FERI Maribor.
m-493
Petauer Darko, Gorenje Blato 81, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1975. gnx-149623
Plementaš Lombar Magdalena, Planina 36, Kranj, indeks Višje šole za socialno delo, izdan leta 1973 v Ljubljani.
gnm-149384
Podmenik Marjan, Cesta v Rogozo 1,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbenega šolskega
centra Boris Kraigher v Mariboru, gradbena
tehniška šola, smer gradbeni tehnik, izdano
leta 1974. m-517
Pohlin Janja, Ljubljanska 83, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Rudol Maister v Kamniku, izdano leta
1988/89 in 1989/90, izdano na ime Kveder
Janja. gnq-149380
Prtenjak Elizabeta, Pod gabri 29, Celje,
diplomo Srednje pedagoške šole Celje, št.
958, izdana 15. 6. 1990. gnf-149691
Ratajc Žiga, Knafelčeva 26, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1998. m-485
Remškar Roman, Cesta na polje 3, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. in zaključno
spričevalo SŠTP v Ljubljani. gnz-149771
Rokavec Mitja, Zg. Bistrica 129, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, poklic tesar, izdano
leta 2001/02. m-501
Sambrailo Tamara, Langusova 56, Radovljica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole, Radovljica, smer
ekonomski tehnik. gnm-149509
Savić Jovo, Lopar 6, Marezige, indeks,
izdala PKPŠ Koper. gnd-149593
Stenčnik Simona, Škapinova 15, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, izdano 11.2.1993. gns-149753
Šarić Anita, Dragarjeva ulica 13, Domžale, spričevalo o končani OŠ Šlandrove
brigade v Domžalah, izdano leta 1996.
gnv-149729
Šegula Nuša, Majšperk 46, Majšperk,
letno spričevalo Srednje tekstilne šole Ma-
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ribor, smer konfekcionar-modelar, izdano
leta 2003. m-503
Štorgelj Mateja, Krambergerjeva 4,
Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1991. m-506
Urbanija Vinka, Kandijska 45, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1973/74. gnl-149685
Valenčič Martina, Obrov 22, Obrov,
indeks, št. 11100070510, izdala Višja strokovna šola za poslovne sekretarje DOBA
Maribor, Evropsko poslovno izobraževalno
središče. gnn-149483
Virag Iztok, Sadarjeva ulica 6, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnf-149591
Vorih Lidija, Kicar 105, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1993/94. gni-149688
Vrbič Bojana, Levstikova cesta 8, Velenje, indeks Višje šole za socialno delo
v Ljubljani za študijsko leto 1981/82,
1982/83, 1983/84 s podaljšanim absolventom in opravljenim diplomskim izpitom dne
30.8.1984. gnc-149419
Zore Špela, Slovenska vas 15, Šentrupert, spričevalo 2. letnika Splošne gimnazije Ivančna Gorica, izdano leta 2003.
gnw-149524
Židan Vinko, Pod hribom 64/d, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ večerne šole
za odrasle - Center za izobraževanje v
Ljubljani. gnv-149825

Lazar Viktor, Turški vrh 109, Zavrč, delovno knjižico. gny-149597
Leban Tina, Ulica Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
41970031, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnl-149710
Levart Primož, Kovača vas 14, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
41950087, izdala Medicinska fakulteta.
gnh-149664
Lovšin Metka, Goriča vas 75, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 71030733,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnj-149837
Lunaček Martin, Pod vrbami 5, Ljubljana, delovno knjižico. gne-149767
MEDNARODNO
AVTOPREVOZNIŠTVO Darko Hlupič s.p., Stari trg 97,
Slovenj Gradec, cemt dovolilnico za Republiko Avstrijo št. 0064/2004, s cemt
zvezkom za vpisovanje opravljenih voženj št. 0064/1, veljavnost od 1.1.2004 do
31.12.2004. gnj-149487
Merjasec Judita, Zgornje Pirniče
102, Medvode, delovno knjižico, serija A
0332612, reg. št. 755, izdana 12.9.1995.
gno-149857
Mitić
Vojislav,
Vrstna
ulica 39, Notranje Gorice, licenco št.
008875/12198-ZR38/1999. gnu-149530
Modic Dejan, Partizanska 22, Rakek,
študentsko izkaznico, št. 23030297, izdala
Fakulteta za strojnitštvo. gnv-149575
Mohor Miha, Moše Pijade 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 22047360, izdala
Fakulteta za šport. gnc-149844
Motaln Andreja, Bojtina 11, Šmartno na
Pohorju, vozno karto, št. 61530, relacija
Šmartno na Pohorju-Maribor, izdal Certus.
m-512
Novak Vesna, Kettejeva 24, Celje, študentsko izkaznico, št. 81604610, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
m-499
Pekle Urban, Detelova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-149437
Pfeifer Franc s.p., AVTOPREVOZNIK, Nizka 26, Rečica ob Savinji, francosko dovolilnico št. 113406 (leto 2003).
gnk-149586
PINTARŠPED d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, italijanske bilateralne dovolilnice, leto izdaje 2004, oznaka
dov. 380/02, št. dovolilnic: 006637, 006659,
006668, 006681 in 006705. gnl-149585
Pogačnik Žiga, Posvace 62, Podnart,
delovno knjižico. gnc-149594
Postružnik Tina, Kumrovška 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-149620
Potočar Barbara, TGB 8, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 14519, izdala
FDV. gnm-149834
Ravnik Mitja, Groharjeva 4, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19341130, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb-149845
RENOME Martin Ribar s.p., Tomšičeva
12, Velenje, izvod licence za vozilo Safrane
RXE z reg. št. CE 54-07E, izdala OZS, dne
19.4.2000, št. licence 9391. gng-149465
Reš Damjan, Ulica Milke Volk 104, Orehova vas, vozno karto, št. 86614, relacija
Radizel-Maribor, izdal Certus. m-498
Romič Klavdija, Zg. Dobrenje 21, Šentilj
v Slov.goricah, vozno karto, št. 89499, izdal
Certus Maribor. m-486
Sajovic Jernej, Tugomerjeva ulica 66,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-149484
Saloski Ramadan, V Kladeh 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-149439

Ostali preklici
BETONARNA PETELIN D.O.O., Trate 23, Gornja Radgona, izvod licence št.
G1000114 za vozilo z reg. oznako MB
N1-786. gnu-149501
Bratuša Robert, Štihova 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-149708
Brčvak Sara, Skrbinškova ulica 11,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Moste. gnz-149571
Brezigar Filipič Rok, Resljeva cesta
23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27004903, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnr-149779
Cigler Jurij, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, delovno knjižico. gnn-149858
Cotman Alojz, Godič 83/a, Stahovica,
delovno knjižico. gni-149517
Cvetko Miran, Na prehodu 11, Maribor,
delovno knjižico, št. 20157, izdana leta
1973 v Mariboru. m-505
Čavič Ljubica, Ulica Slavka Gruma 26,
Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. A
0364710, reg. št. 41061, izdana leta 1996
pri UE Novo mesto. m-519
De Costa Jožefa, Stantetova 1, Velenje, dve delnici KRS Velenje, št. 030959 in
030960. gnp-149681
Djurović Maja, Polanska cesta 89, Orehova vas, delovno knjižico št. 18501, izdana leta 2001. m-494
Dolinšek Jan, Šercerjeva ulica 8,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico,
št. 30011917, izdala FKKT v Ljubljani.
gnd-149818
Đorđević Sandra, Jakopičeva 29, Kamnik, vozno karto, št. 300081. gnw-149374

Gerljevič Andrej, Gojače 21, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 41950029,
izdala medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-149665
Golob Zlatko, Sv. Primož nad Muto 12,
Muta, delovno knjižico, reg. št. 12180, ser.
št. A 0118252, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnf-149766
Gornik Marko, Dolenjska cesta 316,
Škofljica,
študentsko
izkaznico,
št.
64020044, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnx-149523
Goršin Vesna, Ulica Slavka Gruma
14, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
22049980, izdala Fakulteta za šport v Ljubljani. gnf-149741
Gradišnik Mihael, Jakčeva 39, Ljubljana, delovno knjižico. gng-149590
Gregorinčič Žiga, Ul. Bratov Učakar 80, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20200071, izdala Pravna fakulteta.
gng-149515
Grubar Zlatko, Polhovica 5, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 19364185, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-149573
Hace Joško, Reboljeva ulica 2, Trzin,
delovno knjižico. gnf-149566
Hadžič Murisa, Rečiška 27, Bled, delovno knjižico. gnj-149687
Hajdinjak Jana, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21018080,
izdala FDV. gnv-149675
Hohler Alojz, Pristava 8, Vojnik, delovno
knjižico. gnu-149701
Humar Iztok, Mencingerjeva ulica 5,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 24950043,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gno-149432
Humar Iztok, Mencingerjeva ulica 5,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19940595,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-149433
Ivaniševič Stjepan s.p., Erjavčeva ulica
18/a, Celje, izvod licence za vozilo z reg.
oznako CE J3-255, ser. št. 01001805.
gny-149576
Jeglič Tanja Klara, Martinova ulica 33,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-149535
Jerovčnik Kristina, Konjski vrh 29, Luče,
delovno knjižico, izdano leta 1969 na ime
Županec Kristina. gnd-149622
Juhart Sandi, Modrič 30, Oplotnica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293/986/03, VČ 11677. gno-149382
Jurečič Dejan, Veliko Mraševo 3, Podbočje, študentsko izkaznico, št. 6497019,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gng-149840
Kladnik Blaž, Kettejeva 14, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 64030071, izdala fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnm-149684
Koncilija Tadeja, Kastelčeva ulica 6,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
18990196, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-149574
Kopavnik Uroš, Kurirska pot 12, Mojstrana, delovno knjižico. gnu-149376
Krajnčič Uroš, Kicar 84, Ptuj, vozno
karto, št. 74524, relacija Ptuj-Maribor, izdal
Certus. m-518
Kranjc Janez, Mislinjska Dobrava
113, Šmartno pri Slov.Gradcu, potrdilo o
opravljenem izpitu za traktor, št. 54/86,
izdal Gozdarski šolski center v Postojni.
gnb-149820
Kunstelj Mitja, Ulica Gubčeve brigade 21, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk-149786
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Srpak Dragutin, Maistrova 22, Maribor,
delovno knjižico št. 34974, izdana leta
1978 v Mariboru. m-492
Špehar Vesna, Nova Loka 41, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 01001297,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-149619
Šprah Franc, Radvanjska 67, Maribor, delovno knjižico, izdana v Mariboru.
m-516
Šrajner Vlado, Rogoška cesta 78, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico
št. 31573, izdana leta 1976 pri SO Maribor.
m-496
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljubljana, dovolilnice: Nizozemska 528 01 univerzalna, št. 003289, Nizozemska 528 01
univerzalna, št. 003298, Nizozemska 528
01 univerzalna, št. 003304. gny-149397
TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljubljana, dovolilnice: Belgija 056/01 univerzalna, št. 002153, Belgija 056/01 univerzalna,
št. 002154, Belgija 056/01 univerzalna, št.
002158. gnx-149398
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Tamše Vitodraga, Veliki vrh 31/a, Šmartno ob Paki, delnice, št. 022986, 00987 in
022988. gnb-149595
TOPP D.O.O., Šentvid pri Stični 152,
Šentvid pri Stični, dovolilnico z oznako
056/01, št. dovolilnice 002952 in dovolilnico z oznako 528/01, št. dovolinlnice 04588.
gnj-149587
Toš Aljoša, Langusova 24/a, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-688/00, VČ-541, izdano 8.4.2000
v Kopru. gnz-149496
Toš Aljoša, Langusova 24/a, Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za VHF-GMDSS št.
02/09-2428/00. gny-149497
Trilar Marko, Drulovka 8, Kranj, vpisni
list za čoln, št. 02/03-2926/96-02, izdan
29.8.2002. gni-149588
Upravna enota Zagorje ob Savi preklicuje dovoljenja za začasno prebivanje za
naslednje tujce: Surdas Nicolae, roj. 19. 10.
1956; državljan Romunije; št. dovoljenja
SVN 181123; z veljavnostjo od 7. 10. 2003
do 30. 9. 2004; Tollis Carmine, roj. 10. 5.

1959; državljan Romunije, št. dovoljenja
SVN 181118; z veljavnostjo od 1. 10. 2003
do 30. 9. 2004; Timoleone Antonio; roj.
12. 10. 1965; državljan Italije, št. dovoljenja
SVN 181119; z veljavnostjo od 1. 10. 2003
do 30. 9. 2004; Rinaldi Giuseppe, roj. 27. 7.
1957; državljan Italije, št. dovoljenja SVN
158490; z veljavnostjo od 25. 7. 2003 do
30. 6. 2004. Zgoraj navedenim so bila v skladu z drugo alineo 44. člena Zakona o tujcih
razveljavljena dovoljenja za začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji. Ob-9645/04
Veinhand Vanja, Sveta Ana 36, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozno karto, št. 90042, relacija Maribor-Lenart. m-504
Witmajer Ivana, Na okopih 13, Celje,
delovno knjižico. gnx-149498
Zajc Vesna, Rožna dolina, Cesta
I/13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19375851, izdala Ekonomska fakulteta.
gny-149572
Zupan Petra, Kantetova 79, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030732, izdala
Pravna fakulteta. gnq-149480

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij

2285
2285
2286
2294
2301
2323
2325
2328
2329
2329
2331

Mednarodni razpisi

2332

Javni razpisi

2344

Javne dražbe

2365

Razpisi delovnih mest

2368

Druge objave

2374

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

2379
2379

Objavepo Zakonu o političnih strankah

2381

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

2382

Evidenca statutov sindikatov

2382

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2382
2382
2382
2383

Zavarovanja

2387

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2389
2389
2393
2394
2395
2395

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

2395
2395

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

2396
2396
2396
2396
2397
2398
2400
2401
2402
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